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oç Toplulu¤u olarak bir yandan kültür ve sanat yafla-
m›n›n geliflmesine, zenginleflmesine katk› sa¤larken
bir yandan da ülkemizdeki tarihi miras›n dünya öl-
çeklerinde tan›nmas›, evrensel kültür hazineleri aras›n-
da hak etti¤i yeri almas› için çaba gösteriyoruz. Ulus-

lararas› ‹stanbul Bienali’ne verdi¤imiz sponsorluk deste¤inin hazz›n› yaflad›¤›m›z bugünlerde New
York’ta ald›¤›m›z bir ödülle, ülkemiz ad›na yaflad›¤›m›z gururun ölçüsü ikiye katland›. Dünya An›tlar Vak-
f›, 2007 y›l› Hadrian Ödülü’ne Koç Ailesi’ni lay›k gördü. Bu ödülü, dünya flirketi olma yolunda dev ad›m-
larla yürüyen Toplulu¤umuzun ekonomi alan›nda ortaya koydu¤u baflar›n›n, kurumsal sosyal sorumluluk
alan›ndaki baflar›larla taçland›r›lmas›n›n tescili olarak görüyoruz.  
Toplulu¤umuz bünyesinde Ekim ay› içinde tan›k oldu¤umuz bir baflka baflar› örne¤i de Ford Otosan
Gebze Teknoloji Merkezi’nin aç›lmas› oldu. 1.2 milyon dolarl›k bu proje, otomotiv sanayiinde geliflmifl
teknoloji odakl› yeni yat›r›mlar›n hayata geçirilmesi yan›nda, Türk mühendis ve iflçisinin teknoloji kullan›-
m›ndaki baflar›lar›n› dünya pazarlar›na tafl›ma ve ülkemizin rekabet gücüne ciddi ölçüde katk›lar sa¤la-
ma misyonunu da üstlenecek. Bu yat›r›m, ayn› zamanda Koç Toplulu¤u’nun Ar-Ge faaliyetlerine verdi¤i
önemin de bir göstergisidir. Ar-Ge konusunda Tofafl’›n ve Ford Otosan’›n baflar›s›n› da ayr›ca vurgula-
mak gerekir. Geçen y›l 183 milyon YTL tutar›nda Ar-Ge harcamas› gerçeklefltiren Tofafl, bu rakamla,
“Türk otomotiv endüstrisinde en çok Ar-Ge harcamas› yapan kurulufl” unvan›n› tafl›rken Ford Otosan’da
Ar-Ge bölümünde 2002 y›l›ndan bu yana 52 patent, 32 faydal› model ve 31 endüstriyel
dizayn›n fikri haklar›na sahip oldu. Koç Toplulu¤u’nun Ar-Ge yat›r›mlar›ndaki baflar›s›n› Avrupa Birli-
¤i Komisyonu’nun “Ar-Ge Yat›r›mlar› 2007” araflt›rmas› da teyit ediyor. Söz konusu araflt›rmada, Koç
Holding’in 2006 y›l›nda en fazla Ar-Ge yat›r›m› yapan flirketler aras›nda 736. s›rada gösterildi. 
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyemiz ve FordMotor Company ile otomotiv sanayiinin geliflmesinde bü-
yük katk›lar›  bulunan Dr. Wayne Booker’›n aram›zdan ayr›lmas› hepimizi derinden üzdü. Sadece bir
çal›flma arkadafl›m›z› de¤il, kendisiyle çal›flmaktan onur duydu¤umuz çok de¤erli bir dostumuzu kaybet-
tik. Ailesine ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› diliyoruz...
Kurumsal sosyal sorumluluk hizmetlerimiz çerçevesinde Ekim ay›nda iki önemli aç›l›fl daha gerçeklefltirdik.
Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu örnek bir e¤itim kurumu olarak Kocaeli’nde çocuklar›m›z›n e¤itimine katk›
sa¤layacak. Toplulu¤umuzun ilk sa¤l›k yat›r›m› olan ve kurucumuz Vehbi Koç’un deste¤i ile Ankara’da
kurulan Göz Bankas› ise, Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan 40 y›l sonra yenilenerek modern hizmet olanakla-
r›na kavuflturuldu ve Vehbi Koç Göz Hastanesi ad›yla hizmete girdi. 
Terör sald›r›lar›nda hayat›n› kaybeden flehitlerimize Allah’tan rahmet, ulusumuza baflsa¤l›¤› diliyoruz.
Ulusça birlik ve beraberlik içinde bu s›k›nt›l› günleri en k›sa zamanda atlatmam›z› dilerim. 

Ali Y. Koç
Kurumsal ‹letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan›
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üresel vizyonk

HADRIAN ÖDÜLÜ
bu y›l Koç Ailesi’nin

Türkiye’de kültür ve sanat
yaflam›n›n geliflmesinde

öncü rol üstlenen Koç
Ailesi, ülkenin kültür

miras›na yapt›¤› katk›lar
sebebiyle Dünya 

An›tlar Vakf› (World
Monuments 

Fund) taraf›ndan Hadrian
Ödülü’ne lay›k görüldü

ehbi Koç Vakf› arac›l›¤›y-
la, Türkiye’nin kültür ve
sanat yaflam›n›n ivme ka-
zanmas› kadar kültürel
ve mimari miras›n›n ko-

runmas›na da de¤erli katk›larda bulu-
nan Koç Ailesi, New York’taki The Pi-
erre Oteli’nde törenle verilen Hadrian
Ödülü’nü ald›. Koç Holding fieref Bafl-
kan› Rahmi M. Koç, Vehbi Koç Vakf›
Yönetim Kurulu Baflkan› Semahat Ar-
sel, Koç Holding Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mustafa V. Koç, Koç Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi Ömer M. Koç,
Koç Holding Kurumsal ‹letiflim ve Bil-
gi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç’un da ka-
t›ld›¤› törende Koç Ailesi’nin yan› s›ra
Amerika’n›n pek çok kanaat önderi de
yer ald›.

Koç Ailesi’ne teflekkür
Törende Dünya An›tlar Vakf› Mütevel-
li Heyeti Baflkan› Lyons Brown, Hadri-
an Ödülü’nü Koç Ailesi ad›na Rahmi
M. Koç ve Semahat Arsel’e takdim et-
ti. Brown, ödülü Koç Ailesi’ne verme-
den önce yapt›¤› konuflmada, Dünya
An›tlar Vakf›’n›n Türkiye’deki zengin
kültürel ve mimari miras›n korunmas›
için y›llard›r Türkiye ile birlikte çal›fl-
t›¤›n› belirtti. Lyons Brown, konuflma-
s›nda flunlar› kaydetti: “Hadrian Ödü-
lü’nün 20. y›l dönümünü kutlad›¤›m›z
bugün, Koç Ailesi’ne Türkiye’nin kül-
türel miras›na yapt›klar› öncü katk›-
lardan dolay› teflekkürlerimizi sunu-
yoruz. Bu ola¤anüstü ailenin üç kufla-
¤›, hem Türkiye’de hem de Türkiye d›-
fl›nda önemli baflar›lara imza att› ve biz

V
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onlar› gelece¤e yönelik yönetim anlay›fllar›
için kutluyoruz.” 

“Türk halk› için de anlaml› bir ödül”
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükel-
çi Baki ‹lkin de Rahmi M. Koç ve Semahat
Arsel’i ödülü almak için kürsüye davet
ederken yapt›¤› konuflmada, bu prestijli
ödülün Koç Ailesi’ne verilmesinden dolay›
büyük mutluluk duydu¤unu ve ödülün
Türk halk› için de çok anlaml› oldu¤unu
söyledi. Türkiye’de Koç Ailesi’nin isminin,
çok çal›flma, kendini önemli amaçlara ada-
ma, vatanseverlik, yard›mseverlik ve cö-
mertlikle eflde¤er oldu¤unu ifade eden Bü-
yükelçi ‹lkin, Koç Ailesi’nin baflar›s›n›n
Türkiye’de “Türk Mucizesi” olarak görül-
dü¤ünü söyledi. Büyükelçi ‹lkin, Koç Aile-
si taraf›ndan pek çok müze, vak›f ve arafl-
t›rma merkezi aç›ld›¤›n› ve bütün bunla-
r›n, ailenin Türkiye’nin kültürel miras›n›n
korunmas›nda gösterdi¤i sorumluluk an-
lay›fl›n›n en iyi örnekleri oldu¤unu belirtti. 
Semahat Arsel ile birlikte ödülü alan Rah-
mi M. Koç, sözlerine, büyük sayg›nl›¤›
olan Hadrian Ödülü’ne lay›k görülmekten
Koç Ailesi olarak büyük bir onur duyduk-
lar›n› ifade ederek bafllad›. Türkiye’nin
kültür ve sanat miras›n› korumaktaki ka-
rarl›l›klar›n›n uzun y›llard›r devam etti¤ini
ve bu amaçla birlikte e¤itim düzeyini art›r-
man›n ve sa¤l›k hizmetlerini gelifltirmenin
Vehbi Koç Vakf›’n›n üç temel gayesini
oluflturdu¤unu belirtti. 
Rahmi M. Koç, kültürel miras› koruma ça-
l›flmalar›yla ilgilenenler için farkl› medeni-
yetlerin befli¤i olan Anadolu’da yap›lacak
daha çok iflin oldu¤unu vurgulad› ve söz-
lerini flöyle sürdürdü: “Çal›flmalar›m›z›
belli bir dönemle veya medeniyetle s›n›rla-
m›yoruz. Rahmetli annemiz Sadberk
Koç’un ad›n› tafl›yan aile müzemiz bu fel-
sefemizin mükemmel bir örne¤ini teflkil
ediyor. Bu müzede, Hitit ve Grek-Roma
medeniyetlerine ait eserlerden, Selçuklu,
Timur dönemi ve Osmanl› sanat eserlerine
ve giderek 20. yüzy›l Türk seramik örnek-
lerine kadar çeflitli eserleri içeren bir ko-
leksiyon yer al›yor. Türkiye’deki kültür
miras›n› korumaya çal›fl›rken dar ve s›¤
anlay›fllar› ve kemikleflmifl milli önyarg›la-
r› geride b›rakmak önem tafl›yor. Türki-
ye’de Grek ve Roma kültür miras›n›n ta-
n›nmas›n› sa¤lama ve bu alanlardaki bilinç
ve fark›ndal›k düzeyini art›rmada bir ölçü-
de pay›m olmas›ndan mutluluk ve gurur
duyuyorum.” Konuflmas›nda Vehbi Koç
Vakf› olarak alt›na imza att›klar› çal›flma-
lardan da söz eden Rahmi M. Koç, sadece
Osmanl› ve Türk eserleri üzerinde de¤il

ayn› zamanda tarihin yepyeni bir biçimde
yorumlanmas›n› sa¤layan ve bu nedenle
dünyan›n en önemli kaz›lar›ndan biri ka-
bul edilen, ‹ç Anadolu’daki neolitik mede-

niyet merkezi Çatalhöyük kaz›lar›n› da ak-
tif bir flekilde desteklediklerini belirtti. Ay-
r›ca Profesör Y›ld›z Ötüken’in yönetti¤i,
Demre’deki Aya Nikola Kilisesi’nin resto-
rasyonuna mali destek sa¤lanmas›na da
yard›mc› olduklar›n› ifade eden Rahmi M.
Koç, “Dünya An›tlar Vakf› da, iki y›l bo-
yunca Vehbi Koç Vakf›’n›n yapt›¤› ba¤›flla-
ra eflit miktarlarda ba¤›fl yaparak projeyi
destekledi. Daha sonra Onasis Vakf›, Say›n
R›dvan ‹fller’in yürüttü¤ü, duvar resimleri-
nin temizlenmesi ve restorasyon iflinin fi-
nansman›nda bize yard›mc› oldu” dedi.
Rahmi M. Koç ayr›ca Aya Nikola Kilise-
si’nin restorasyonunu tamamlama, sevk ve
idare etme projesini de ‹stanbul’un “Avru-
pa’n›n Kültür Baflkenti” olaca¤› 2010 y›l›n-
da tamamlamay› amaçlad›klar›n›n alt›n›
çizdi ve Vehbi Koç Vakf›’n›n ayn› zaman-
da, Sagalassos’taki Antonin Çeflmesi’nin
restorasyonunu da destekledi¤ini söyledi.

“Liderler Hadrianus’u örnek almal›”
Konuflmas›nda ödüle ad›n› veren ‹mpara-
tor Hadrianus’la ilgili görüfllerini de ifade
eden Rahmi M. Koç, “Hadrianus, s›ra d›fl›
denecek kadar eklektik bir zevk yelpazesi
olan, son derece kayda de¤er bir impara-
tordu. Roma imparatorlar› içinde en fazla
Grek özelli¤ine sahip olan ve modern Tür-
kiye’nin yer ald›¤› topraklara âfl›k bir in-
sand›. Hadrianus, eski ve yeni Roma orga-
nizasyon yetene¤iyle Grek kültürü ve kla-
sik dinler ile Do¤u inan›fllar› aras›ndaki
dengeyi temsil ediyordu. Son derece ak›ll›
bir hükümdar olan Hadrianus, dünyan›n
o zamanlar en güçlü imparatorlu¤u olan
Roma ‹mparatorlu¤u’nu bar›fl, istikrar ve
refah›n doruk noktas›na ulaflt›rm›flt›. Dün-
yan›n bugünkü liderlerinin de onu izleme-
lerini dilerim” diyerek konuflmas›n›, “Bu
büyük onuru aileme lay›k gördü¤ü için
Dünya An›tlar Vakf›’na bir kez daha teflek-
kür ederim” sözleriyle noktalad›.
Ödül töreni dolay›s›yla düzenlenen ye-
mekte, flimdiye kadarki en büyük ba¤›fl
topland›. Elde edilen 600 bin dolar›n
Dünya An›tlar Fonu’nun dünyada yürüt-
tü¤ü restorasyon çal›flmalar›nda kullan›la-
ca¤› aç›kland›. 

Hadrian Ödülü, Dünya An›tlar Vakf› (World Monuments Fund) taraf›ndan 1988 y›l›ndan bu
yana her y›l dünya kültür miras› ve sanat›na sahip ç›kan kifli ve kurumlara veriliyor. Hadrian
Ödülü’ne aday gösterilen isimler, mimarl›k, flehir planlamas› ve kültürel varl›klar›n korunma-
s› gibi alanlarda çal›flmalar yapan ya da projelere katk› sa¤layan kifliler aras›ndan seçili-
yorlar. Söz konusu ödül, MS 76-138 y›llar› aras›nda yaflayan ve flehircilik ad›na önemli ifl-
ler baflarm›fl olan Roma ‹mparatoru Hadrian’›n ad›n› tafl›yor. 

Hadrian Ödülü hakk›nda

2007 Koç Ailesi
2006 Maharaja Gajsinghji II of Jodhpur 
2005 John Julius, Viscount Norwich
2004 Carlos Slim Helú
2003 Eugene Thaw
2002 Hélène and Michel David-Weill
2001 James D. Wolfensohn
2000 Harvey Golub
1999 Sainsbury Kardefller
1998 Richard Hampton Jenrette
1997 Phyllis Lambert
1996 A¤a Han
1995 Lord Rothschild
1994 David Rockefeller
1993 Dominique de Menil
1992 Marella and Giovanni Agnelli
1991 Vincent Astor
1990 ‹ngiltere Veliaht Prensi Charles
1989 Paul Mellon
1988 Carlo De Benedetti

Daha önce kimler ald›?
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KOÇ HOLD‹NG ENERJ‹ GRUBU BAfiKANI EROL MEM‹O⁄LU:

üresel vizyonk

“Liberal piyasa koflullar›n›n 
gelifltirilmesi ile

BÜYÜMEY‹
HEDEFL‹YORUZ”

Küreselleflen dünyada
“yerli” - “ithal”

kavramlar› yerine,
dünya piyasalar›nda 

rekabet edebilme 
kavram›n›n geçerli

hale geldi¤ini
belirten Erol

Memio¤lu’na göre as›l
sorun enerjinin

kayna¤›na ulaflmakta
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etrolün öyküsü, okyanusla-
r›n ya da topra¤›n derinlik-
lerinde bafllar ve karayollar›
boyunca dizilmifl benzin is-
tasyonlar›na dek uzan›r. Ha-

yat›m›z›n her alan›na öylesine “s›zm›flt›r”
ki, ço¤u kez onun varl›¤›n› fark etme-
den, ama onsuz da tek bir ad›m atama-
dan yaflar gideriz. Zaten bu denli büyük
ve yaflamsal bir öneme sahip olmasayd›,
belki de bugün Ortado¤u’ya felaket geti-
ren savafllardan, tüm dünyay› k›yas›ya
bir mücadeleye sokan ticari ve s›nai re-
kabetten söz etmeyecektik. Deyim yerin-
deyse dünyay› “altüst eden” petrolün ve
di¤er enerji kaynaklar›n›n öyküsü hak-
k›nda, Koç Holding Enerji Grubu Baflka-
n› Erol Memio¤lu ile konufltuk.

Türkiye’nin enerji üretim ve tüketi-
minde sizce nas›l bir tablo ile karfl›
karfl›yay›z?
Enerji alan›nda dünya genelinde çok
önemli bir unsur var; bunu anlamadan
ak›lc› enerji politikalar› üretmek müm-
kün de¤il. Üç aflamada hayat›m›za giri-
yor petrol; upstream denen aflama, pet-
rolü kayna¤›nda arama, üretme, bulma,
yani hammaddeyi oluflturmakt›r. Mids-
tream denen k›s›m, hammaddenin ifllen-
mesi, tafl›nmas› ve tüketiciye ulaflt›r›lma-
s›; downstream ise bunun sat›lmas›d›r.
Petrol iflinin en riskli ve en maliyetli bö-
lümü upstream’dir ama en yüksek kâr
da buradan gelir. Petrolün maliyeti bu-
günün sat›fl rakamlar›na göre çok düflük
kald›. Artan fiyat üretici flirketler için
do¤rudan kâr oluyor. Oysa petrol rafine-
riye geldi¤inde, edebilece¤iniz kâr petro-
lün temini ve iflleme masraflar›yla ürü-
nün sat›fl fiyat› aras›ndaki marjd›r. Dün-
yan›n en büyük flirketlerine bakt›¤›n›zda
birçok uluslararas› petrol flirketinin yer
ald›¤›n› görürsünüz. Geliflmifl sanayii ve
ekonomisi olan ülkelere bakt›¤›n›zda
kendi ülkelerinde petrol ve do¤algaz
kaynaklar› olmamas›na ra¤men dev pet-
rol flirketlerinin oldu¤unu görürsünüz.
Üniversite y›llar›nda bize dünyada top-
lam 80-100 y›ll›k petrol rezervi oldu¤u
söylenirdi. fiimdi de ayn›s› söyleniyor.
Talebin olmas› ve teknolojinin geliflme-
siyle petrol aranamayan, sondaj yap›la-
mayan yerlere de ulafl›ld›. Zaman içinde
elde edilen petrol miktar› yükselirken,
talep de durmad›, dünya nüfusu artt›,
sanayi ilerledi ve günümüz toplumlar›-
n›n tüketim düzeyi yükseldi. Böyle olun-

ca da petrol arama iflinde teknoloji ne
kadar geliflirse geliflsin, her zaman bir
enerji sorunu dünyan›n gündeminde ol-
du. Tüketim miktarlar› ve maliyetlere
bak›ld›¤›nda, di¤er alternatif enerji kay-
naklar› petrolün yerini alamad›¤› gibi bu
sürecin uzun y›llar devam edece¤i görü-
lüyor. Bu yüzden enerji dedi¤imizde, is-
ter istemez petrole yöneliyoruz. Türki-
ye’de bugün y›lda 29.5 milyon ton pet-
rol ürünü tüketiliyor. Bu ürünlerin yüz-
de 62’si Türkiye’de üretiliyor, kalan› da
ithal ediliyor. Ama ihtiyac›m›z olan ham
petrolün yüzde 92’si ithalat yoluyla kar-
fl›lan›yor. Türkiye y›ll›k olarak tüketti¤i
31 milyar metreküp do¤algaz›n yüzde
63’ünü Rusya’dan, yüzde 18’ini
‹ran’dan, yüzde 17’sini Cezayir ve Nijer-
ya’dan temin ediyor. Yerli üretim ise
yüzde 1.3. Elektri¤e gelince; Türkiye’nin
bugün toplam 40.200 MW’l›k elektrik
üretim kapasitesi var. Bunun 13.900’ü
do¤algaz, 13.100’ü hidroelektrik,
10.500’ü kömür ve 2700’ü de akaryak›-
ta dayal›. Elektrik tüketimi ise her sene
ortalama yüzde 7 oran›nda art›yor. 2006
y›l›nda tüketilen miktar 175 milyar
kws’e yak›n. Türkiye’de mevcut kapasi-

tenin yüzde 59’u kamuya ba¤l› ve ne ya-
z›k ki son y›llarda elektrik üretimi alan›-
na hiç yat›r›m yap›lmad›. Son zamanlar-
da yaflad›¤›m›z kurakl›¤›n da etkisiyle,
elektrik s›k›nt›s› ciddi bir hal alaca¤a
benziyor. 

Bu anlatt›klar›n›z›n sonucunda, enerji
üretiminde ithal kaynaklara ba¤›ml›-
l›k oldu¤u ortaya ç›k›yor. Sorun ger-
çekten de d›fla ba¤›ml›l›kta m›?
Yerli kaynak kullan›m›nda ›srarc› olma-
n›n çok do¤ru olmad›¤›n› düflünüyo-
rum. Dünya küresellefliyor, teknolojiler
ülkeleri yak›nlaflt›r›yor, bunu engelleye-
mezsiniz. Ve gitgide “yerli” - “ithal” kav-
ramlar› yerine, dünya piyasalar›nda re-
kabet edebilme kavram› geçerli hale ge-
liyor. Mesela Avrupa’da gaz üretimi yok

ama enerji tüketiminin en çok oldu¤u
yerlerin bafl›nda geliyor. Do¤algaz› da
Norveç’ten, Kuzey Afrika’dan ve Rus-
ya’dan al›yorlar. Hiçbir ülke tek bir kay-
na¤a yüzde 40’tan fazla ba¤›ml› de¤il.
Çeflitlendirme var. Gaz›n kesilmesi ha-
linde uzun süre yetecek kadar stoklad›k-
lar› depolar› var. D›fla ba¤›ml›l›k konu-
sunda risk yaratan, yabanc› kaynak kul-
lan›lmas› de¤il az say›da ülkeye ba¤›ml›
olunmas›. Do¤algazda riski yaratan da,
ithal ediyor olmam›z de¤il, yüzde 80’ini
Rusya ve ‹ran’dan al›yor olmam›z. Örne-
¤in petrolün de yüzde 92’sini ithal edi-
yoruz, ancak pek çok farkl› ülkeden
al›nd›¤› için herhangi bir s›k›nt›dan söz
edilmiyor. Bir baflka ilginç nokta da flu:
Fransa’n›n, ‹talya’n›n, ‹spanya’n›n petro-
lü yok ama dev petrol flirketleri var. Pet-
rol neredeyse, o ülkelerle anlaflmalar
yapm›fllar ve orada üretim yap›yorlar.
fiimdi bu d›fla ba¤›ml›l›k m›? Yani bu iflin
yurtiçi-yurtd›fl›s› yok, e¤er sorunu çöz-
mek istiyorsan›z kayna¤a, upstream’e
yönelmek zorundas›n›z. Örne¤in Türki-
ye, petrolün kayna¤›na yönelebilseydi,
bugün enerji koridoru olmakla kazand›-
¤›n›n çok fazlas›n› elde ederdi. Enerji

darbo¤az› do¤ru bir öngörü ama ben bu-
nun d›fla ba¤›ml›l›ktan de¤il, devletçi an-
lay›fl›n devam etmesinden kaynakland›-
¤›n› düflünüyorum. Elbette bu yolla da
bu kaynaklara kavuflulabilirsiniz ama o
taktirde o flirketlere riskli olan bu tür ifl-
lerde hareket serbestli¤i vermeniz gerek.
Denetim, teftifl gibi kavramlar› cezalan-
d›rma haline getirirseniz rekabet edeme-
di¤iniz gibi büyüyemezsiniz de. Özetle,
yerli kaynaklara öncelik verilmeli, ancak
ekonomi, çevre, süreklilik, yeterlilik,
yetki ve serbestlik gibi pek çok faktör
göz önünde bulundurulmal›. Ekonomik
olmayan bir kayna¤›, s›rf yerli diye süb-
vanse ederseniz, bu kez zarara girersiniz
ve zarar›n›z katlanarak büyür. Devlet, bu
mant›¤› aflmaya çal›fl›yor; 20 y›ld›r özel-
lefltirmeyi konufluyor ama bir yandan da

P

“Devletin esas rolünün, piyasan›n tam anlam›yla 
liberalleflmesini sa¤lamak, haks›z rekabeti önlemek,

düzenlemek ve denetlemek olmas› gerek. 
Bunun için önce anlay›fl de¤iflmeli”



piyasalar üzerindeki kontrolü sürüyor.
Bunun sonucunda sermaye enerji üreti-
mine yat›r›m yapmak istemiyor. Devletin
esas rolünün, piyasan›n tam anlam›yla li-
beralleflmesini sa¤lamak, haks›z rekabeti
önlemek, düzenlemek ve denetlemek
olmas› gerek. 

Bu çerçevede Koç Toplulu¤u’nun ener-
ji alan›nda k›sa ve orta vadeli yat›r›m-
lar› olacak m›? 
‹flin yaln›z sat›fl k›sm›nda de¤il, kaynak
aflamas›nda da olmak, entegre denilen de-
¤er zinciri sistemlerini oluflturmak gerek.
Bu da uzun y›llar kapal› ekonomi fleklin-
de varl›¤›n› sürdüren Türkiye ekonomisi-
nin anlay›fl›n› de¤ifltirmesinden geçiyor.
Enerji alan›nda ana flirketlerimiz Aygaz,
Opet ve Tüprafl. Bunun etraf›nda çeflitli
projelerimiz var. Mesela, elektrik… Yak›n
gelecekte ülkemiz için çok önemli olacak.
Bu alana son y›llarda yat›r›m yap›lmad›.
Böyle olunca elektrik aç›¤› do¤acak ve ke-
sintiler kaç›n›lmaz olacak. Devlet elektrik
alan›ndaki bu s›k›nt›dan kurtulmaya çal›-
fl›rken, do¤ru kararlar vermeli ve sermaye-
yi teflvik etmeli. Entek flirketimiz kanal›yla
iki kuvvet santralinde elektrik üretip sat›-
yoruz. Bu sektörde de¤iflik hammadde
kaynaklar›n› kullanarak ve yak›n gelecek-
te özellefltirme projeleri ile büyüme plan-
lar›m›z var. Öncelikle yasal mevzuat›n dü-
zenlenmesi gerekiyor. Y›llard›r nükleer
santral yap›m› konufluluyor. Avrupa’da,
geliflmifl ülkelerde nükleer santrallar var.
Elbette riskleri de var ama kaynak çeflit-
lendirme ve sanayide önemli bir girdi olan
elektri¤in ucuza mal edilmesi üreticinin
rekabet flans›n› art›racak. Dolay›s›yla uzun
vadede ülke ekonomisine de katk› getire-
cek. Madencilik alan›nda da Demir Export
flirketimizle faaliyetteyiz. Türkiye’de ma-
denlerin hepsi devlete ait, siz ancak devle-
tin tafleronu olabiliyorsunuz. Bu sektörde
de y›llard›r reform beklentisi var.

Dünya Bankas›’n›n A¤ustos’ta yay›nla-
nan “Enerjide Türkiye” raporunda ter-
mik santrallerin rehabilitasyonunun
öncelikli konu olmas› öneriliyor. Bu ko-
nudaki yorumlar›n›z› alabilir miyiz?
Kömür aç›s›ndan ciddi bir rezerve sahibiz.
Kömürün çevre kirlili¤i yaratma konusu-
nu aflabilecek pek çok teknik geliflme de
var ama tek sorun flu: Bunu yapt›¤›n›zda
piyasada rekabet edebilecek misiniz?
Üretti¤iniz mal› tüketiciye ulaflt›rabilecek
misiniz? Kömürden elektrik elde etme, di-
¤er yöntemlere göre daha ucuz ama mev-

cut santraller devletin elinde oldu¤undan
ve y›llard›r özellefltirme konufluldu¤un-
dan buralara hiç yat›r›m yap›lmam›fl. Dev-
let her alanda oldu¤u gibi elektrik fiyat›na
da kendisi karar vermek istiyor. Bu da ya-
t›r›mc›y› iten bir durum. Liberalleflme
dendi¤inde devletin piyasadan k›smen de-
¤il, tümüyle çekilmesi laz›m. Tüprafl ihale-
sine girdi¤imizde, Tüprafl’›n kamu hizme-
ti oldu¤unu, bunun da Anayasa’ya ayk›r›
oldu¤unu söyleyenler oldu. Kamu hizme-
ti, o kadar genifl bir kavram ki, isterseniz
içine her fleyi dahil edebilirsiniz. Dolay›-
s›yla bu tart›flmalar›n tozu duman› içinde,
gereken ad›mlar at›lam›yor.

Küresel ›s›nma tehdidiyle birlikte al-
ternatif ve yenilenebilir enerji kaynak-
lar›na yönelinmesi gündeme geldi.
Özellikle günefl ve rüzgâr enerjisi ko-
nusunda önemli bir potansiyeli bulun-
du¤u belirtilen Türkiye için bu konu-

nun önceli¤i ve uygulanabilirli¤i hak-
k›nda neler söyleyebilirsiniz?
Çevre sorunu öyle bir hale geldi ki, bilen
de bilmeyen de konufluyor. Oysa sanayi-
yi besleyen enerjiyi konufltu¤umuzda, ne
günefl ne de rüzgâr enerjisi büyük ölçekli
bir kaynak de¤il. Bugün dünyada alterna-
tif yak›t kullan›m›n›n toplam tüketim
içindeki pay› çok az. Ayr›ca Türkiye, ge-
lece¤inde rol oynayabilecek bu tür kay-
naklar aç›s›ndan çok flansl› bir ülke de¤il.
Elbette bu enerjiler küçük ölçekli de olsa
yap›lmal›. Çevre kirlili¤i aç›s›ndan önlem
almak da mümkün hale geldi. Tüm ülke-
lerde ve ülkemizde çevre bilinci art›yor ve
beraberinde uygulanmas› zorunlu stan-
dartlar gelifltiriliyor. Örne¤in Türkiye’de
gelecek y›l 50 ppm’in üzerinde kükürt
içeren akaryak›tlar›n sat›fl› yasaklan›yor.
Biz bunun için 250 milyon dolarl›k yat›-
r›m yapt›k ve flu an haz›r›z. 2009’da bu
oran 10 ppm’e düflecek.

Koç Toplulu¤u’nun enerji yat›r›mlar›n-
daki öncelikleri ve bu sektöre yönelik
stratejik yaklafl›m› nedir? Bu çerçevede
enerji da¤›t›m› ile ilgili özellefltirmele-
re toplulu¤un ilgisi ne düzeyde olacak?
Birçok alanda piyasada lider konumday›z.
Öncelikli amac›m›z ve stratejimiz liderli-
¤imizi korumak, faaliyetlerimizi ulusal ve
uluslararas› boyutlarda art›rmak. Petro-
lün arama ve üretim k›sm›yla ilgili düflün-
celerimiz var ve bölgesel bir enerji faaliye-
ti hedefiyle çal›fl›yoruz. Elektrik ve do¤al-
gazda serbest piyasa rekabet koflullar› ma-
alesef tam olarak oluflmad›. Bu yüzden bu
alanlardaki yat›r›mlar›m›z› daha s›n›rl›
tuttuk, gelecekte bu sektörde de büyüme-
yi hedefliyoruz. Özellefltirmelere yönelik
ilgimiz do¤al olarak sürecek ve liberal pi-
yasa koflullar›n›n gelifltirilmesi ile paralel
biçimde, bizim de yat›r›mlar›m›z artacak.
Ama biz haks›z rekabetin oldu¤u ortam-
larda olmak ve topluluk olarak y›prat›l-
mak istemiyoruz.

üresel vizyonk

1954 y›l›nda Artvin’de do¤an Erol Memio¤lu, ODTÜ Petrol Mühendisli¤i’nden mezun oldu.
Çal›flma yaflam›na 1979 y›l›nda TPAO’da uzman olarak bafllad›. Ayn› kurumda s›ras›yla
baflmühendis ve üretim müdürü (1990-1994) olarak çal›flt›, 1994-1999 aras›nda da ise Yurtd›fl›
Projeler Grup Baflkan› görevinde bulundu. 1999 y›l›nda Koç Holding Enerji Grubu Baflkan
Yard›mc›l›¤› görevine getirilen Memio¤lu, 2003-Nisan 2004 aras›nda Enerji Grubu ‹cradan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt›. Memio¤lu, 2004 May›s’›ndan bu yana Koç
Holding Enerji Grubu Baflkanl›¤› görevini sürdürüyor.  

Erol Memio¤lu: “Uzman”l›ktan “Grup Baflkanl›¤›”na...
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ürk otomotivinin yüz ak›
Tofafl, bugünlerde dünya
çap›nda bir üretici olman›n
yan› s›ra dünya pazarlar›
için yepyeni bir segment

yaratman›n da hakl› gururunu yafl›yor.
3 Ekim 2007 tarihi, Tofafl’›n üç dev
marka için üretime bafllad›¤› gün olarak
kay›tlara geçti. Söz konusu tarihte ger-
çeklefltirilen törenin finalinde, perdeler
aç›l›p podyumda Fiat Fiorino, Citroën
Nemo ve Peugeot Bipper’›n tekerlekleri-
nin dönmeye bafllad›¤› an, Türk otomo-
tivi için de yepyeni bir dönemin bafllad›-
¤›n›n göstergesi oldu.

Türk otomotiv tarihinde bir ilk daha
Tofafl ile gerçek oldu. Türkiye’nin oto-
motiv devi Tofafl, 380 milyon Euro’luk
MiniCargo projesi kapsam›nda üç dev
marka için y›ll›k 165 bin adetlik üretime
resmen start verdi. Tofafl’›n Bursa’da Fi-
at, Citroën ve Peugeot markalar› için
üretip bütün dünya ülkelerine ihraç
edece¤i hafif ticari araçlar›n üretiminin
bafllang›ç töreni, önemli davetlilerin efl-
li¤inde Bursa’da gerçeklefltirildi. 
Türk otomotiv sektörü, bu projeyle “üç
uluslararas› marka için araç üretme” tec-
rübesini ilk kez yaflam›fl oluyor. Törene,
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan

ile milletvekillerinin yan› s›ra Koç Hol-
ding ve Tofafl Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç, Fiat Grubu CEO’su Ser-
gio Marchionne, PSA Peugeot Citroën
CEO’su Christian Streiff, Koç Holding
Otomotiv Grubu Baflkan› Turgay Du-
rak, Tofafl CEO’su Ali Pand›r, Koç
Holding üst düzey yöneticileri, yan sa-
nayi temsilcileri ile Tofafl bayileri ve ça-
l›flanlar› kat›ld›.

“MiniCargo projesi, 
vizyonumuzda kilit role sahip”
Koç Holding ve Tofafl Yönetim Kurulu
Baflkan› Mustafa V. Koç, törende yap-
t›¤› konuflmada “Bugün Tofafl kelime-
nin gerçek anlam›yla bir sanayi devi”
dedi. Tofafl’›n iki büyük global oyun-
cunun ortak arac›n› üretecek ilk Türk
flirketi oldu¤unu söyleyen Mustafa V.

T

ÜÇ DEV‹N T‹CAR‹S‹
TOFAfi’TAN

Bursa’da düzenlenen törenle resmen bafllayan MiniCargo projesi, 
üç marka için yap›lacak dev üretimin ötesinde Tofafl’› da dünya

otomotiv sektöründe ön plana tafl›yor

TÜRK OTOMOT‹V‹NDE YEN‹ B‹R DÖNEM
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Koç, “Odaklanma stratejimiz içinde oto-
motiv sektörü çok önemli bir yer tutu-
yor. Türkiye’de otomotiv sektörüne bak-
t›¤›m›zda sürekli bir geliflim ve ilerleme
görüyoruz. Geçti¤imiz y›l ulaflt›¤›m›z 1
milyon 24 bin adetlik tafl›t üretimiyle Av-
rupa’da otomobil üreticileri aras›nda 6.
s›raya yerlefltik” dedi. Mustafa V. Koç
sözlerine flöyle devam etti: “Türk otomo-
tiv sektörünün geliflimini 1968 y›l›ndan
beri flekillendiren Tofafl’›n bu büyümede
lider konumda oldu¤unu belirtmekten
gurur duyuyorum. Tofafl bugün art›k sa-
dece sanayide de¤il, pazarlama alan›nda
da küresel bir aktör konumunda. To-
fafl’›n liderli¤i, Doblo projesi Türkiye’nin
üretim üssü olmas› yolunda at›lm›fl ilk
ad›m ve MiniCargo projesi bunu daha
ileri götürecek. Koç Toplulu¤u olarak,
2006 y›l›nda Türkiye’nin hem otomobil
üretiminin hem de ihracat›n›n yüzde
45’ini gerçeklefltirdik. MiniCargo projesi,
sa¤layaca¤› büyümeyle vizyonumuzda
kilit rol oynayacak; global otomotiv sana-
yiinde rekabetçi kimli¤imizi gelifltirecek
ve bize yeni aç›l›mlar sa¤layacak.”

“Tofafl’› Fiat Grubu’nun 
en büyük üreticisi yapaca¤›z”
Tofafl CEO’su Ali Pand›r da törende yapt›-
¤› konuflmada, Türk otomotiv sanayiinin
lider ve öncü kuruluflu olarak y›lda 165
bin adet üretilecek modelin üretim ban-
d›ndan ç›k›fl›n›n gururunu yaflad›klar›n›
belirtti. Pand›r, fikri mülkiyet haklar›n›n
tamam›n›n Tofafl’a ait oldu¤u bu projenin
al›m garantisi, yani “al veya öde” prensip
anlaflmas› kapsam›nda gerçeklefltirildi¤i-
nin ve Tofafl için sat›fl riski içermeyen kap-
saml› ve sürekli bir ihracat projesi oldu¤u-
nun da alt›n› çizdi. 380 milyon Euro’luk
bir yat›r›m olan MiniCargo projesinin Ar-

üresel vizyonk

Tofafl’›n Bursa fabrikas›nda, Fiat, Citroën ve Pe-
ugeot’nun ortak projesi olan MiniCargo’nun
üretim bafllang›ç töreninde konuflan Sanayi ve
Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan, “Giriflimcinin
koçu, yat›r›mc›n›n koçu, hatta Koç Holding’in
koçu olmak istiyoruz” dedi. Türkiye için çal›flan
sanayici ve ifladamlar›yla gurur duyduklar›n›
ifade eden Ça¤layan, “Bu ülkede tafl üstüne tafl
koyan›n, fazladan bir kifliye ifl ve afl verenin her
zaman yan›nda olaca¤›z. Ben de bu ülkenin Sa-
nayi ve Ticaret Bakan› olarak aç›kça ifade edi-
yorum ki; siz sanayicilerin, KOB‹’lerin önünü
aç›p iflinizi daha kolaylaflt›rmak bizim en önem-
li görevimiz olacak” diye konufltu. 
Konuflmas›nda “Tarlada izi olmayan›n har-
manda yüzü olmaz” atasözüne vurgu yapan Bakan Ça¤layan, “Bugün burada tarlada iz b›-
rakmakla yetinmeyip Türkiye’de otomotiv sanayiinin kuruluflunda imzas› olan, baflard›klar›y-
la ülkemizin geliflme yolunda att›¤› her ad›mda katk›s›n› esirgemeyen bir büyük dava adam›-
n›n çizdi¤i yol haritas›n›n önemli bir ad›m›n› at›yoruz” dedi. Bakan Ça¤layan sözlerine flöy-
le devam etti: “’Devletim ve ülkem var oldukça ben de var›m’ diyen Say›n Vehbi Koç’un bü-
yük bir hayali vard›. Türkiye’nin daha yokluklarla bo¤ufltu¤u y›llarda büyük hayaller peflin-
de koflarak insan›m›z› buzdolab›, çamafl›r makinesi ve tüpgaz gibi insan hayat›n› kolaylaflt›-
ran ürünlerle tan›flt›ran Say›n Koç, asl›nda bir otomobil sevdal›s›yd›. En büyük hayalini Türk
otomobili Anadol ile gerçe¤e dönüfltürmüfl, hayalini Türkiye’nin en büyük tesisinde yani bu
sanayi tesisinde yo¤urmufltur. ‹flte bugün Anadol gibi hepimizin haf›zalar›nda unutulmaz iz-
ler b›rakan Murat 124’ün üretildi¤i bu topraklarda dünya çap›nda önemli bir yat›r›m› gerçe-
¤e dönüfltürmek için bir araday›z. Tofafl, Türk sanayii giriflimcisi için dikkatle incelenmesi ve dersler ç›-
kar›lmas› gereken çok önemli bir olayd›r. Say›n Mustafa Koç! Tofafl art›k sadece sizin flirketiniz de¤ildir. To-
fafl bu ülkeye sa¤lad›¤› katk›larla bu fabrikan›n çal›flanlar›n›n, onlar› bar›nd›ran Bursa’n›n, yapt›klar›yla gurur
duyan ülkemizin, k›sacas› hepimizin flirketidir. Kuruldu¤u 1968 y›l›ndan beri ülke gerçeklerini bile-
rek dünyay› hedef alan bir çal›flma stratejisini benimseyen Tofafl, evrensel ticaret ve sanayi
standartlar›n› büyük ölçüde baflar›yla, tek bafl›na gerçeklefltiren bir kuruluflumuzdur.
Rakamlar› inceledi¤imde ülkem ad›na gururum bir kat daha büyüyor. Tofafl olarak yat›r›mla-
r›n›z, istihdam›n›z, üretim kapasiteniz, cironuz, verimlili¤iniz, katma de¤eriniz art›yor. Bunla-
r›n yan› s›ra modelleriniz de çeflitleniyor. Görüyorum ki çevre bilinci ve sorumlulu¤u içindesi-
niz. Enerjiyi verimli, suyu tasarruflu kullan›yorsunuz. Bu çok önemlidir; nereden geldi¤inizi
unutturmamaya çal›fl›yorsunuz. Kalitenizi belgelendirip uluslararas› standartlarda ifl yap›yor-
sunuz. Gümrük Birli¤i geçifl sürecini otomotiv yan sanayiinde de baflar›yla tamamlam›fls›n›z.
Art›k yerli tedarikçi say›n›z azalm›yor, hatta görüyorum ki art›fla geçmifl. Üretimlerde en son
teknolojileri kullan›yorsunuz. Ar-Ge’ye ciddi kaynak ay›r›p hem mevcut ürünleri yeniliyor hem
de yeni ürün aray›fllar›n›n peflini b›rakm›yorsunuz. Vizyonunuz aç›k, misyonunuz belli. Tüm
bunlar›n sonucu olarak, ürünlerinizde dünya devlerine rekabet oluflturacak pazar liderli¤ine
oynuyorsunuz. Bunlar›n yan› s›ra makro katk›lar da yap›yorsunuz. ‹hracat yap›p insan›m›za
ifl, ülkemize gelir sa¤l›yorsunuz. D›fl ticaret aç›¤›m›z›n kapanmas›na katk› sa¤l›yorsunuz. Tür-
kiye’nin tan›t›m›n› yap›yor, vergi ödüyorsunuz. K›sacas› bizim Türkiye için hayal ettiklerimizi
siz kendi ölçe¤inizde gerçeklefltiriyorsunuz ve biz de bundan fazlas›yla gurur duyuyoruz.
Bugün Tofafl’›n gerçeklefltirdi¤i yat›r›m da, uluslararas› çapta bir sermaye ortakl›¤›n›n yan›nda
dünya otomotiv devleri aras›nda yer alan Fiat’›n, Peugeot’nun ve Citroën’in birikim ve kaynak-
lar›n› Türkiye ve hatta dünya için bir potada eritmesidir. Hepsinden önemlisi bizim Türkiye’yi
tafl›mak istedi¤imiz bilgi ve teknoloji toplumu olma hedefini, geliflmifl Ar-Ge yat›r›mlar›n› bu-
günden gerçeklefltirerek arac› gelifltirme sorumlulu¤unu da Tofafl üstleniyor. Üstelik fikri ve s›-
nai mülkiyet haklar› da Tofafl’›n oluyor. Bu projeyle halen y›ll›k 250 bin adet olarak üretim ka-
pasitesi yüzde 75’ten yüzde 100’e ç›kar›l›yor ve üretim adedi 400 bine ulafl›yor. Projeyle 
2 bin 700 yeni istihdam yarat›l›yor. Bu rakama yan sanayii, bayii ve di¤er tedarik halkalar›
da eklendi¤inde istihdam yaklafl›k 13 bin kifliye ulafl›yor. Türkiye asl›nda ciddi bir teknoloji
merkezi oluyor; kendi teknolojisini, modelini gerçeklefltiren bir ülke haline geliyor. Türkiyemiz
yak›n bir gelecekte dünya otomotiv sektöründe kesinlikle söz sahibi olacak.

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan:

“Türkiye için hayal ettiklerimizi gerçeklefltiriyorsunuz”
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Ge yat›r›m›n›n 190 milyon Euro oldu¤u-
nu belirten Ali Pand›r, “Geliflmifl Ar-Ge
teknolojisiyle Tofafl, iki y›lda bir yeni bir
model üretebilme performans›na sahip
hale geldi. Amac›m›z Tofafl’› Fiat Gru-
bu’nun en büyük üretim fabrikas› haline
getirmek” diye konufltu.

Ticari vanlara yeni s›n›f
MiniCargo projesi kapsam›nda üç hafif ti-
cari van, Fiat’›n, Peugeot-Citroën Grubu
(PSA) ile 31 Mart 2005 tarihinde imzala-
d›¤› iflbirli¤i anlaflmas› çerçevesinde dün-
ya pazarlar› için sadece Tofafl taraf›ndan
Bursa’daki fabrikada üretilecek. Fikri
mülkiyet haklar› tamamen Tofafl’a ait olan
araçtan y›lda 165 bin adet üretilmesi ve
araçlar›n yüzde 95’inin ihraç edilmesi he-
defleniyor. Fiat’›n Fiorini, Citroën’in Ne-
mo ve Peugeot’nun Bipper ad›n› verdi¤i
modelin üçte ikisini iki Frans›z üreticinin
oluflturdu¤u PSA Grubu alacak. Kompakt

yap›lar›, tasarrufla performans› ak›lc› bir
flekilde birlefltiren, hafif van pazar›na yep-
yeni bir seçenek olarak sunulan bu araç-
lar, Aral›k 2007’den itibaren Türkiye ve
Avrupa ülkelerinde yollarda olacak.
Tofafl’›n di¤er modellerinde de bulunan
benzinli ve dizel motorlar›n kullan›ld›¤›
hafif ticari van, dinamik hatlardan oluflan
modern tasar›m özelliklerine sahip. Araç,
genifl ve iyi ayd›nlat›lm›fl kabin, kullan›fl-
l›l›k ve fonksiyonelli¤in yan› s›ra, profes-
yonel amaçl› kullan›mlarda ergonomi, ra-
hatl›k ve konfor sa¤l›yor. Toplam 3860
mm uzunlu¤undaki gövdesinin ard›nda
2.5 metreküp gibi kullan›fll› bir iç hacim
sunan arac›n katlanabilen yolcu koltu¤u
sayesinde bu kapasite, 2.8 metreküpe ve
kullan›m alan› uzunlu¤u da 2500 mm’ye
kadar art›r›labiliyor. ‹ki kanatl› aç›lan ar-
ka kap›lar ve büyük yan kap›lar ile opti-
mum yük yüksekli¤i sayesinde, fonksiyo-
nel ticari araçlar›n kübik yük bölmesine
sorunsuzca ulafl›labiliyor. Yüksek tekno-
loji eseri motorlar›n›n dayan›kl›l›¤› ve dü-
flük iflletme giderleri de araçlar›n cazibesi-
ni art›r›yor.

MiniCargo’nun üretim haz›rl›¤› sü-
resince s›k s›k Bursa’daki Tofafl tesis-
lerini ziyaret ettiklerini belirten PSA
Peugeot Citroën Grubu CEO’su
Christian Streiff, "MiniCargo proje-
siyle çok gururland›k ve Tofafl’a üre-
tim sürecinde hayran kald›k" dedi.
Streiff, MiniCargo ile yepyeni bir
segment yaratt›klar›n› belirtirken,
Tofafl’la birlikte çok iyi bir ifl ç›kar-
d›klar›n› da söyledi.
Christian Streiff, “Biz MiniCar-
go’nun geliflim sürecinde Tofafl’›
hayranl›kla izledik. Çünkü Tofafl,
çok k›sa sürede çok kaliteli bir ürü-
nü ortaya koydu” fleklinde konufltu.

PSA Peugeot Citroën Grubu 
CEO’su Christian Streiff:

Tofafl ile iyi bir ifl
ç›kard›k” 

“

Fiat Grubu CEO’su Sergio Marchionne, “Bugün bu
projeyle benzersiz sonuçlar ald›k. Otomotiv dünya-
s›n› etkileyecek bir projeye imza att›k” dedi.
MiniCargo için Bursa’da düzenlenen törende yapt›-
¤› konuflmada, 40 y›ll›k orta¤› Koç Toplulu¤u hak-
k›nda övgü dolu sözler söyleyen Marchionne, “Koç
Toplulu¤u bizim için çok önemli. Çok sa¤lam ve di-
namik bir grup. Sadece Türkiye’de ve otomotivde
de¤il, birçok alanda Avrupa’da da çok iyi tan›n›-
yor” dedi. Koç Toplulu¤u ile ortakl›klar›n›n s›radan
bir ortakl›k olmad›¤›n› da kaydeden Marchionne
flöyle konufltu: “Ortakl›¤›m›z sadece bir fabrika de-
¤il, üretim merkezi yaratt›. Bu merkez 2009 y›l›nda
400 bin adet araç üretecek. Biz Tofafl’›n elde etti¤i
sonuçlar› MiniCargo’nun dünya tan›t›m›n› Bursa’da
yaparak takdir ediyoruz.”

Fiat Grubu CEO’su Sergio Marchionne:

“Koç ile ortakl›¤›m›z bir üretim merkezi yaratt›” 

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan
(sa¤da), Tofafl CEO’su Ali Pand›r ile 
Koç Holding ve Tofafl Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa V. Koç’a üç markan›n sembolik
anahtar›n› verdi.
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üresel vizyonk

B Komisyonu’nun “Ar-Ge Yat›r›mlar› 2007” araflt›r-
mas›na göre, Koç Holding 2006 y›l›nda Ar-Ge yat›-
r›mlar›n›, bir önceki y›la göre yüzde 15.9 art›rarak
62.51 milyon Euro’ya yükseltti. Türkiye’den yine
Koç Holding’in ifltiraklerinden Ford Otosan, AB flir-

ketleri hariç tutuldu¤unda 28,81 milyon Euro ile dünyada Ar-
Ge’ye en fazla yat›r›m yapan 892’nci flirket oldu. 
Türkiye’nin en yüksek kapasiteli otomotiv üreticilerinden Tofafl,
2006 y›l›nda yapt›¤› 184 milyon YTL tutar›ndaki Ar-Ge harcama-
s›yla Türk otomotiv endüstrisinde en çok Ar-Ge harcamas› yapan
kurulufl oldu. Koç Holding-Fiat Auto ortakl›¤› ile faaliyet gösteren
Tofafl, 2010 y›l›na kadar Fiat’›n en rekabetçi ve kendi kendine ye-
terli binek ve ticari araç gelifltirme merkezi olma vizyonu do¤rul-
tusunda Ar-Ge bölümünü yeniden yap›land›rd›. Gelecek befl y›l-
l›k sürede iki y›lda bir yeni araç gelifltirebilir kapasiteye ulaflma
hedefi olan Tofafl Ar-Ge Merkezi, donan›m› ve kadrosuyla Türk
otomotiv sektöründeki en büyük Ar-Ge merkezi oldu. Y›ll›k Ar-
Ge harcamas›n›n net flirket cirosuna oran›n› yüzde 5 seviyesine
ulaflt›ran Tofafl, bu rakamla dünya standartlar›n›n üstüne ç›kt›.
Tofafl CEO’su Ali Pand›r da konuyla ilgili aç›klamas›nda, Türki-
ye’de yeni yat›r›mlarla 2 milyon adet y›ll›k üretim kapasitesine ç›-
k›labilece¤ini belirtti. Üretimin kal›c›l›¤›n›n sa¤lanmas› için Ar-Ge
çal›flmalar›n›n devlet taraf›ndan desteklenmesi ve Türkiye’de iyi
bir Ar-Ge altyap›s›n›n kurulmas› gerekti¤ini de dile getiren Ali

Pand›r, firmalar›n kendi s›nai mülkiyet
haklar›na sahip olmalar› için ilave des-
tekler verilmesi gerekti¤ini vurgulad›.

Ford Otosan Genel Müdür 
Baflyard›mc›s› Ufuk Güçlü: 
“Art›k ürün de gelifltiriyoruz” 
“Son befl y›ld›r kendi motorlar›n› tasar-
layan ve araçlar›n› gelifltiren Ford Oto-
san, sadece Türkiye pazar›nda de¤il,
Avrupa ve tüm potansiyel ihraç pazarla-

r›nda rekabet edebilecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojile-
re de çal›flmaktad›r. Ford Otosan Akademisi ad›n› verdi¤imiz Ar-
Ge bölümümüzde 2002 y›l›ndan bu yana 52 patent, 32 faydal›
model ve 31 endüstriyel dizayn›n fikri haklar›na sahip olduk.
Ford Otosan olarak art›k sadece montaj yap›lan bir fabrika yerine,
ürün gelifltiren bir fabrika olduk. Örne¤in, deneme aflamas›nda
olan, sürücüyü gözünden tan›yan araç modelinde sona yaklafl›yo-
ruz. 1.2 milyon dolarl›k yat›r›mla aç›l›fl›n› gerçeklefltirdi¤imiz
Ford Otosan Gebze Teknoloji Merkezi ile Türk otomotiv sektörü-
nün geliflimine daha fazla katk›da bulunaca¤›z. Y›ll›k ortalama 50
milyon Euro civarlar›nda olan Ar-Ge yat›r›mlar›m›z› önümüzdeki
y›llarda daha da art›raca¤›z.”

Tofafl Ar-Ge Direktörü Kemal Yaz›c›: 
“Yat›r›mlar yeni projeler için önemli”
Konuyla ilgili de¤erlendirmelerini ald›¤›-
m›z Tofafl Ar-Ge Direktörü Kemal Yaz›c›,
mühendislerinin Türkiye pazar› yan›nda
Avrupa pazar› için de araç gelifltirdikleri-
ni belirterek flu görüflleri dile getirdi: “To-
fafl Fabrikas›’nda üretilerek Avrupa’ya ih-
racat› gerçeklefltirilen Linea arac›yla Tofafl
Fabrikas›, Fiat’›n en önemli üretim üslerinden biri haline geldi.
Tofafl’›n 2007 y›l› içinde gerçeklefltirdi¤i ikinci büyük proje ise
MiniCargo. Bu proje, Fiat-Auto, Peugeut ve Cithroën markalar›
için tasarlanan ve üretimin yüzde 90’dan fazlas› ihracat olarak
öngörülen, ülkemizin istihdam ve ihracat de¤erlerine katk›larda
bulunacak. Sanayi mülkiyet haklar› da Tofafl’a ait olan MiniCar-
go ile Tofafl, Avrupa hafif ticari araç pazar›nda yaflanmas› bekle-
nen büyümeye proaktif cevap vermeyi hedefliyor. Böyle önemli
bir projenin Ar-Ge sorumlulu¤unun Tofafl’a verilmesi Türk oto-
motiv sanayii için önemli bir baflar›. Ar-Ge yat›r›mlar› yeni pro-
jelerin ülkemize gelmesinde önem tafl›yor. Amac›m›z sadece Tür-
kiye’de üretilecek araçlar›n de¤il, Fiat’›n di¤er üretim tesislerinde
üretilecek araçlar›n da tasar›m ve gelifltirmesini yapmak.

Koç’un Ar-Ge liderli¤ine
AB’den bir kan›t daha

Koç Holding, AB Komisyonu’nun
araflt›rmas›nda dünyada Ar-Ge’ye 

en fazla kaynak ay›ran ilk bin
flirket aras›nda 736’nc› 

s›rada yer ald›. Bu baflar›n›n önde
gelen mimarlar› ise Tofafl ve 

Ford Otosan
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oç Toplulu¤u flirketlerin-
den Ford Otosan’›n, Ar-Ge
çal›flmalar›na destek sa¤la-
yacak olan Ford Otosan
Gebze Teknoloji Merke-

zi’nin aç›l›fl›, Koç Holding Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Mustafa V. Koç, Ford Avrupa
Baflkan› John Fleming ile Koç Holding,
Ford Avrupa ve Ford Otosan yöneticile-
rinin kat›ld›¤› bir törenle gerçeklefltirildi.

“Ford Otosan ilklerin yarat›c›s›”
Mustafa V. Koç, aç›l›fl töreninde yapt›¤›
konuflmada sözlerine, Koç Holding ola-

rak Ford’la devam eden iflbirliklerinin,
Ford’un Koç’a, dolay›s›yla Türkiye’ye
olan inanç ve güveninin getirisi oldu¤una
inand›klar›n› belirterek bafllad›. Mustafa
V. Koç, “Bundan sonra temennimiz Ford
Otosan’›n uzun y›llarda kazand›¤› bu de-
neyimlerini gittikçe artan bir oranla Ford
Avrupa’n›n mühendislik ekibiyle birlefl-
tirmesi” dedi. 
Ford Otosan’›n son üç y›lda hem üretim
hem ihracat adetlerinde lider oldu¤unu
belirten Mustafa V. Koç, Ford Otosan’›n
her zaman ilklerin yarat›c›s› bir flirket ol-
du¤unu vurgulad› ve toplulu¤un Ford’la

y›llara dayanan iflbirli¤i kapsam›nda elde
etti¤i baflar›lara örnek olarak; Türkiye’nin
ilk seri üretim otomobili Anadol’u, Tür-
kiye’de üretilen ilk motor Erk Motor’u,
Türk mühendislerince gelifltirilen ve üre-
tilen 300 PS’lik Cargo kamyon motoru-
nu, yine Türk mühendislerinin bir bafla-
r›s› olan ve geçti¤imiz günlerde tan›t›lan
5 silindirli 200 PS gücündeki yeni Dura-
torq Transit Motoru’nu verdi. 
1997 senesinde Ford Motor Company ile
Koç Holding aras›nda eflit hisseli ortakl›k
anlaflmas› imzaland›¤›nda tek bir seferde
950 milyon dolarl›k rekor yat›r›m karar›

K

FORD OTOSAN GEBZE
TEKNOLOJ‹ MERKEZ‹ AÇILDI

Koç Toplulu¤u, Ar-Ge’ye verdi¤i önem ve ay›rd›¤› kaynakla, Türk
sanayii için örnek teflkil etme misyonunun da bir parças› olarak

Ford Otosan Gebze Teknoloji Merkezi’ni hayata geçirdi
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al›nd›¤›n› hat›rlatan Mustafa V. Koç, sade-
ce üretim projesi olarak kalmayan bu yat›-
r›m karar›n›n Ford ile Ford Otosan ürün
gelifltirme departmanlar›n›n entegrasyonu-
nu da sa¤lad›¤›n› ifade etti. Bunun sonucu
olarak Ford Otosan Ürün Gelifltirme bölü-
münde bugün 400’ün üzerinde mühendi-
sin çal›flt›¤›n› da sözlerine ekledi.

“Transit Connect yat›r›mc›lar› 
cesaretlendirdi”
Tasar›m çal›flmalar›na ilk günden itiba-
ren Ford Otosan’›n mühendislik kadro-
sunun liderlik etti¤ini ve üretilmeye bafl-
land›¤›nda Avrupa’da “Y›l›n Ticari Arac›”
ödülünü kazanan Transit Connect proje-
sinin, Kocaeli’deki fabrikan›n kurulma-
s›ndaki en önemli unsur oldu¤unu ifade
eden Mustafa V. Koç, konuflmas›n› flöyle
sürdürdü: “Ürün gelifltirmenin tüm afla-
malar›n›n baflar›yla uyguland›¤› Transit
Connect projesi, sadece Ford Otosan’a
katk› yapmakla kalmad›, Türkiye’deki
otomotiv yan sanayinin tasar›m çal›flma-
lar›na dahil olmas› sonucunda yan sana-
yiinin geliflmesinde de önemli rol oynad›.
Ayr›ca Türkiye’de yat›r›m yapmay› düflü-
nen otomotiv firmalar›na da cesaret ve-
ren bir model oldu.”
Ford Otosan’›n y›lda 300 bin adetten faz-
la üretim ve 200 bin adetten fazla ihracat
yapabilen bir kurulufl oldu¤unu belirten
Mustafa V. Koç, yeni projelerin devaml›l›-
¤›n›n otomotiv sanayiinde baflar›n›n temel
faktörü oldu¤unu ve bunun da Ar-Ge ala-
n›ndaki yat›r›mlarla gerçekleflebilece¤ini
vurgulad›. Gebze Mühendislik Merke-
zi’nin Ar-Ge konusundaki çal›flmalara güç
kataca¤›na inand›klar›n› da sözlerine ekle-
yen Mustafa V. Koç, “Gölcük’te mevcut
250 Ar-Ge mühendisine ilave olarak tasa-
r›m ve mühendislik konular›nda uzman
200 kiflilik bir kadroyla hizmet verecek

merkezimizin, gelece¤imizi güvence alt›na
alaca¤›na ve yüksek katma de¤er yarataca-
¤›na inan›yoruz” dedi.

Ford Otosan ekonominin itici gücü
Ford Otosan’›n gerek Kocaeli’deki fabri-
kas› gerekse di¤er iflletmeleriyle Türk sa-

üresel vizyonk
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1.2 milyon ABD dolar›na mal olan Ford Otosan
Gebze Teknoloji Merkezi, Ford Avrupa’n›n 

yeni teknoloji üssü olarak faaliyet gösterecek

Ford Otosan Genel Müdürü Michael Flewitt törendeki konufl-
mas›nda, Türkiye’de otomotiv sektörünün son 10 y›l içinde at›-
l›m gösterdi¤ini ve ekonominin lider sektörü olmay› baflard›¤›-
n› söyledi. Sektörde Ford Otosan’›n önemli bir rol oynad›¤›n›n
da alt›n› çizen Flewitt, kurumun Ar-Ge’nin önemini y›llar önce
kavrad›¤›n› ve bu alana sürekli yat›r›m yaparak Türk otomotiv
sektörüne kuruldu¤undan beri liderlik etti¤ini belirtti. Flewitt
ayr›ca, 1997 y›l›nda hayata geçirilen Kocaeli Fabrikas› proje-
sinin ve fabrikada üretilecek yeni ürünleri kapsayan yat›r›m
karar›n›n sadece üretim projesi olarak kalmad›¤›n›, Ford ile
Ford Otosan ürün gelifltirme departmanlar›n›n entegrasyonu-
nu da sa¤lad›¤›n› sözlerine ekledi.

Ford Otosan Ar-Ge’nin en büyük yat›r›mc›s›

Ford Avrupa Baflkan› John Fleming yeni tesisin, Ford Otosan’›n baflar› hikâyesindeki bir di¤er olum-
lu kilometre tafl› oldu¤unu kaydetti. Montaj Fabrikas›’n›n Kocaeli bölgesinin gururu oldu¤unu ifade
eden Fleming, flu anda fabrikadaki üretimin Ford Avrupa’n›n bafllang›çtaki beklentilerini fazlas›yla
aflt›¤›n› ve Ford ticari araç üretiminin bafll›ca merkezlerinden biri konumuna ulaflt›¤›n› vurgulad›.
Ford Avrupa’n›n sat›fl geliri ve üretim hacminin sürekli artarken, Gebze tesisinin üretece¤i mühen-
dislik hizmetlerine olan ihtiyac›n da ayn› flekilde art›fl gösterdi¤ini belirten Fleming flu görüflleri dile
getirdi: “Bu y›l Ford Avrupa’n›n ürün merkezli geçiflini bafllatmam›zdan bu yana dördüncü kârl›l›k
y›l›na ulaflmay› bekliyoruz. Bu strateji, mükemmel ürünler üretmeye dayan›yor. Ford Transit gibi mü-
kemmel ürünler, ticari baflar›m›z için çok önemli. Bu nedenle kendimizi ürün gelifltirme stratejisine
adad›k. Amac›m›z, Avrupa çap›ndaki ve daha uzak bölgelerdeki müflterilerimizin cazip bulacakla-

r› ürünler yaratmak. Örne¤in Avrupa’da ‘2007 Y›l›
Otomobili’ ödülünü kazanan Ford S-MAX gibi. Bu
nedenle bu gibi mühendislik tesisleri Ford Avru-
pa’n›n gelece¤i için önemli.”
Türkiye araç üretimi d›fl›nda araçlar› ve onlar›n kal-
bindeki teknolojileri üreten becerikli, e¤itimli teknik
personel konusunda da büyük bir kaynak oldu¤unu
sözlerine ekleyen Fleming, “Türk mühendisler Ford
Otosan’a ve Ford Avrupa’n›n genifl ürün gelifltirme
ekibine hünerli katk›lar›n› sunmaya devam ettikçe
Gebze’den yat›r›m›m›z›n meyvelerini toplayaca¤›m›-
za inan›yorum. Bunun sonucunun mükemmel ürünler
olaca¤›ndan eminim. Sonuçta mükemmel mühendis-
lik her dilde elde edilebilir ve Türkiye’de de bu dilin
konufluluyor olmas›ndan mutluluk duyuyorum” dedi.

“Yeni tesis Ford Avrupa’n›n gelece¤i için önemli”

nayi ve ekonomisine olan katk›lar›n›n
önemli boyutlarda oldu¤unu da belirten
Mustafa V. Koç, “Koç Toplulu¤u olarak
2006 y›l›nda gerek Türkiye toplam oto-
motiv üretiminin, gerekse otomotiv ihra-
cat›n›n yüzde 45’ini gerçeklefltirdik. Top-
lulu¤umuza ait otomotiv flirketleri, Ford
Otosan ve Fiat, 2006 y›l›nda toplam pa-
zar paylar›n› yüzde 29 seviyesine yükselt-
ti” dedi. Mustafa V. Koç daha sonra, TÜ-
B‹TAK yetkililerine Ford Otosan’›n ürün
gelifltirmeyle ilgili kabiliyetini gördü¤ü ve
takdir etti¤i için teflekkür etti.
Ford Otosan Gebze Teknoloji Merkezi,
Ford Avrupa ticari araçlar› için bir üretim
üssü görevi yapan Ford Otosan’› yaratan
ve uzun y›llara dayanan olumlu ortakl›¤›n
en son halkas›n› oluflturuyor. 1.2 milyon
ABD Dolar’›na mal olan yeni merkez, 200
mühendis ve çal›flanla ek bir tesis olarak
Ford Otosan ürünleri ve Ford Avrupa’n›n
gelecekteki model gelifltirme programlar›
için destek hizmetleri sa¤layacak. 
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ebze’de hizmete giren Otosan Teknoloji Merkezi, en
yeni ürünleri ve teknolojileri gelifltirerek, öncelikle
Ford Otosan’›n iç ve d›fl pazarlardaki baflar›s›n›n da-
ha da art›r›lmas› amac›yla kuruldu. Bu amaç, Ford

Otosan’›n Türk ekonomisindeki bilgi birikimini ço¤altarak, ulu-
sal rekabet gücünün artmas›na katk›da bulunma hedefiyle örtü-
flüyor. Merkezin di¤er bir kurulufl amac› da, üretece¤i mühen-
dislik katma de¤erinin önemli oran›n› yurtd›fl›na satacak olmas›.
Örne¤in, 2008 y›l› ifl planlar›nda belirlenen ifl yükünün yaklafl›k
yüzde 80’ini Ford ve Ford flemsiyesi alt›ndaki Jaguar, Land Ro-
ver gibi firmalar için yap›lacak motor ve güç aktarma sistemleri
projeleri oluflturuyor. 
Merkezin ülkemizin nitelikli iflgücüne olan katk›s› da son dere-
ce kayda de¤er. Y›l bafl›ndan bafllayarak 100 yeni mühendise ça-
l›flma imkân› sunan merkez, y›l sonuna kadar 40 yeni mühendi-
si daha bünyesine katacak. Mühendislerimiz ülkemizin en iyi
üniversitelerini dereceyle bitiren ö¤rencilerden olufluyor. 2007
Ekim ay› itibariyle, 160 kifliye ulaflan mühendis kadrosunun
yüzde 18’inin kad›n mühendislerden olufltu¤u ve bu oran›n
2007 sonunda yüzde 20’ye ulaflmas›n›n beklendi¤ini eklemek
gerek. Bu da¤›l›m, Ford Otosan Gebze Teknoloji Merkezi’nin
otomotiv sektöründe kad›n iflgücünün artmas›na verdi¤i önemi
ortaya koyuyor. Ford Otosan Gebze Teknoloji Merkezi, ifle mü-
hendislerini yo¤un bir e¤itim program›na tabi tutmakla bafllad›.
Merkezin sahip oldu¤u nitelikli iflgücü, tecrübesi ve altyap›s›yla
motor ve güç aktarma sistemleri gelifltirmede k›sa sürede Ford
ailesi içerisinde ilk s›ralarda olacak. Yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki tek-
noloji merkezleriyle ortak ifl yapma pratiklerinin standartlaflt›r›l-
mas› tüm Ford ailesi için motor ve güç aktarma sistemleri gelifl-
tirme sürecini h›zland›racak, maliyeti düflürecek ve mühendislik
kalitesini art›racak. Yaz›l›m, araç, yöntem/metodoloji gelifltirmek
de gelecekteki hedeflerden sadece birkaç›. Ford Otosan Gebze
Teknoloji Merkezi’nde k›sa vadede hibrid elektrikli araçlara yö-
nelik projeler, elektonik kontrol ünitesi gelifltirme, alternatif ya-
k›t projeleri önemli bir yer tutacak.”

FORD OTOSAN MOTOR VE AKTARMA ORGANLARI 
GEL‹fiT‹RME MÜDÜRÜ ERGÜN GÜRASLAN:

Türkiye’nin en iyi 
mühendisleri bu merkezde”

“

ord Otosan Gebze Teknoloji Merkezi’nin aç›l›-
fl›yla aram›za birçok yeni mühendis arkadafl›-
m›z kat›ld›. ‹fle yeni bafllayan arkadafllar›m›z,
yo¤un e¤itim programlar›n›n yan›nda yürüt-

mekte oldu¤umuz Ford motor projelerinde de aktif rol oy-
namaya bafllad›lar. Dinamizmleri ve enerjileriyle hem biz-
lerin motivasyonunu art›r›yor hem de kendilerini h›zl› bir
flekilde gelifltirerek tecrübe kazan›yorlar. Ticari araçlara ila-
ve olarak tüm di¤er segmentlerdeki Ford araçlar›na motor
ve aktarma organlar› konusunda mühendislik deste¤i ver-
meye bafllamam›z ve bu projelerin dünya pazarlar›nda ha-
yata geçiyor olmas› bizler için ayr› bir özgüven kayna¤› ol-
du. Bunun en iyi örneklerinden biri, ekibimle birlikte so-
rumlulu¤unu üstlendi¤imiz Lion V6 Ford Avustralya pro-
jesi. Bu projede halen Jaguar, Land Rover ve PSA araçlar›n-
da kullan›lan V6 dizel motor üzerinde çal›fl›yoruz. Motor
üzerinde yapt›¤›m›z tasar›m de¤ifliklikleri ile Ford Avus-
tralya taraf›ndan üretilecek ve 2010 y›l›nda Avustralya, Ye-
ni Zelanda ve Güney Afrika’da pazara sürülecek iki farkl›
segmentteki araca adaptaston sa¤l›yoruz. Motoru ‹ngilte-
re’de, arac› Avustralya’da üretilip farkl› k›talarda hayata ge-
çecek olan bir projenin mühendislik deste¤ini Ford Oto-
san Gebze Teknoloji Merkezi’nden veriyor olmaktan gurur
duyuyoruz. Uluslararas› motor projelerinde kazand›¤›m›z
mühendislik deneyimlerinin, mevcut yerli imalat motorla-
r›m›z›n gelifltirilmesi ve yeni motor projelerinin devreye
al›nmas› konusunda Ford Otosan üretimine de büyük kat-
k› sa¤layaca¤›n› düflünüyorum. Bu ve benzeri motor pro-
jeleriyle Ford’un en büyük mühendislik ve teknoloji mer-
kezlerinden biri olaca¤›m›za dair inanc›m sonsuz.”

FORD OTOSAN MOTOR VE AKTARMA ORGANLARI
GEL‹fiT‹RME fiEF‹ SERHAT BÜYÜKYILDIZ:

En büyük mühendislik
merkezlerinden 
biri olaca¤›z”

“

ERGÜN GÜRASLAN SERHAT BÜYÜKYILDIZ

“G
“F
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oç Bilgi Grubu, gerek Topluluk bünye-
sinde gerekse özel sektörde alt›na imza
att›¤› baflar›l› ifllerle ad›ndan söz ettiri-
yor. Grubun genel müdürü Nalbanto¤-
lu ile Türkiye’de ve dünyada h›zla geli-

flen biliflim sektörünün geçmiflten bugüne uzanan
yolculu¤unu ve Koç Bilgi Grubu’nun gelece¤e yöne-
lik hedeflerini konufltuk.

Biliflim teknolojileri gelifltikçe, bu alanda ülkemiz-
de düzenlenen uluslararas› etkinlikler de ad›ndan
daha fazla söz ettirmeye bafllad›. Sizce CeBIT Fua-
r›, biliflim sektörü için ne anlam ifade ediyor? 
Biliflim sektörünün en büyük fuar› CeBIT 2007’nin
ard›ndan, çok farkl› görüfller ve yorumlar ortaya ç›k-
t›. Ancak bütün bu görüfllerin ortak noktas› fluydu:
Birkaç› d›fl›nda, büyük firmalar›n kat›l›m›n›n pek ol-
mad›¤› bu ortamda fuar, küçük ve orta büyüklükteki
firmalar›n gölgesinde kald›. Bana göre bu çok do¤al
bir durumdu. Çünkü biliflim sektörünün do¤as›, fu-
arc›l›k konseptiyle çok uyumlu de¤il. Biliflim son 25
y›l›n sektörü. Fuarc›l›k ise ürünlerin y›lda bir kez ser-
gilendi¤i, biraz ezbere dayal› bir etkinlik. Örne¤in
otomotiv fuarlar›nda o y›l›n modelleri sunulur, teks-
tilde ise o y›l›n kreasyonlar›... Ama biliflim sektörü
do¤as› gere¤i çok h›zla geliflen ve de¤iflen bir ürün
yelpazesine sahip. Di¤er sektörlerden temel noktalar-
da farkl›lafl›yor. Biliflim ürünlerinin piyasa ömrü çok
k›sa ve ürünlerin rekabet avantaj› yarataca¤› süre
içinde, çok büyük bir h›zla pazara sürülmesi gerek.
Dolay›s›yla zamanla yar›flan bu sektör, art›k y›ll›k
ürün tan›t›m› anlam›na gelen fuarc›l›k konseptiyle bi-
re bir örtüflen bir yap› arz etmiyor. 2000’li y›llar›n ba-
fl›na kadar, yeni geliflmekte olan biliflim sektörü için,
bu fuarlar k›smen ifllevseldi. Ama bugün her fley de-
¤iflti ve biliflim teknolojisi gerçekten zamanla yar›fl›r
bir hale geldi. Böyle olunca CeBIT fuar›, daha çok,
küçük ve orta boy iflletmelerin faaliyet alan›na dönüfl-

K

Türkiye’de biliflim sektörü gerçek anlamda pozisyonlanabilmifl de¤il.
Çünkü sektör, çok sa¤l›ks›z bir süreçle bugüne geldi. Temel görevimiz,
sadece ülkemizde de¤il etraf›m›zdaki co¤rafyada ve Avrupa Birli¤i’nde

de bir sektör olarak ortaya ç›kmak olmal›

“Küresel rekabette farkl›laflman›n 
en önemli arac› biliflim”

KOÇ B‹LG‹ GRUBU GENEL MÜDÜRÜ MEHMET NALBANTO⁄LU:
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tü; sektörün ihtiyaç duydu¤u içerik, is-
tendi¤i gibi olmad› ve zirve dedi¤imiz fo-
rumlara kat›l›m arzu edildi¤i gibi gerçek-
leflmedi. Biz de bu yüzden Koç Bilgi Gru-
bu olarak, hedef kitlemize ve amac›m›za
bire bir hizmet etmedi¤i için bu fuara fa-
al olarak kat›lmad›k.

CeBIT’in bu y›lki slogan› “‹flini büyüt,
dünyay› küçült” idi. Bu tema üzerine
neler söylemek istersiniz? 
Bu y›lki tema çok güzeldi. ‹flini büyütmek
istiyorsan, dünyay› küçültmen gerekiyor.
Üretti¤iniz ürüne dünyada kimin ihtiyac›
varsa, o ihtiyaç ortaya ç›kt›¤› anda ürünü-
nüz ona ulaflabiliyorsa, iflte baflar› orada...
Bunu yapabilmenin de tek bir kriteri var:
Biliflim teknolojilerini çok iyi kullanabil-
mek. Bu ba¤lamda d›fl kaynak hizmetleri
özellikle kurumlar için art›k bir seçim de-
¤il bir zorunluluk haline geldi. Reel bir
örnek vererek konuyu ba¤layal›m: Biz,
ilk internet gazetesi olan Gazeteport’un
tüm teknik altyap›s›n› üç ay gibi k›sa bir
sürede gerçeklefltirdik. Yani giriflimcinin
hayal etti¤i tüm teknik altyap›; yazar›, ga-
zetecisi, haber a¤›, matbaas›, mürekke-
biyle tüm gazete, bu hayali bizimle pay-
laflt›¤› noktada gerçek bir ifl modeli hali-
ne geldi, üstelik çok k›sa bir sürede... Bu
altyap›y› yat›r›mc› kurmaya kalksayd›,
teknik ekibi ve donan›m› kurmak hem
çok uzun bir sürece yay›lacak hem de
maliyeti ve riski yüksek olacakt›. Oysa
bizler, gereken tüm teknolojiye sahip ol-
du¤umuz için, h›zl› bir ifl modeli sunabi-
liyoruz. 

Ocak 2006’da göreve bafllad›¤›n›zdan
bu yana, Koç Bilgi Grubu’nda ne gibi
de¤iflimlere imza at›ld›?
Asla benden önce veya benden sonra di-
ye bakmam. Dünden neler gelmifl ve ya-
r›na yönelik olarak neler yapmam›z gere-
kiyor diye bakmay› tercih ederim. Dola-
y›s›yla, kiflilerden ç›karak, kurumun tari-
hine bakmak laz›m. 2000 y›l›nda Koç Bil-
gi Grubu’nda, dünyadaki konjonktüre
uygun olarak bir de¤iflim ve dönüflüm
projesi bafllad›. Bu projeyle art›k klasik
ürün sat›fl›n›n bir de¤er ifade etmedi¤i,
müflteriye kendi alan uzmanl›klar› konu-
sunda dan›flmanl›k ve rekabet avantaj›
sunulmas› gereken bir döneme geçildi.
2000’li y›llar›n bafl›ndaki ekonomik kriz-
le dönüflüm dönemimizin çak›flmas›, bir
talihsizlikti ve bu yüzden sanc›l› bir geçifl
dönemi yafland›. Asl›nda bir yan›yla da
Koç Toplulu¤u’nun büyüklü¤ünü güzel

bir biçimde yans›tt›. O dönemde biliflim
sektöründe, b›rak›n Türkiye’yi dünyada-
ki ana oyuncular›n birço¤u de¤iflti, yok
olup gitti. Koç Bilgi Grubu ise, hem dö-
nüflümü baflard› ve hizmet odakl› biliflimi
gerçeklefltirdi hem de krizin sonuçlar›n-
dan korundu. Benim bafllad›¤›m dönem,
bu zorluklar›n geride kald›¤› bir dönem-
di. fiimdi ise devredilen birikimi al›p bu-
günü do¤ru görmek ve gelece¤e yürü-
mek, en önemli amac›m›z.

Mevcut ve öngörülen yat›r›mlar ile
projelerinize iliflkin bilgi verir misiniz?
Toplulu¤umuzdaki bilgi ifllem profesyo-
nelleriyle çok yak›n oldu¤umuz bir dö-
nem yafl›yoruz ve bu dönemde yapt›¤›-
m›z, yapaca¤›m›z yat›r›mlar› bütün aç›k-
l›¤›yla profesyonellerimizle paylaflt›k.
Onlar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda önce-
liklerimizi belirleme baflar›s›n› gösterdik,
ayr›ca onlar›n vizyonlar› çerçevesinde ya-
r›n nerede olmam›z gerekti¤i konusunda
ald›¤›m›z bilgilerle yat›r›mlar›m›z› yapt›k.
Art›k bir inanç olufltu ve bu da kendini
projelerde göstermeye bafllad›. Son y›llar-
da baz› tarihi projelere imza att›k. Gurur
duydu¤umuz projelerden birini THY ile
gerçeklefltirdik. THY’nin ça¤r› merkezi-
nin altyap›s›n› 1.5 ay gibi bir sürede, s›f›r-
dan yeniledik. Yine ülkemizin, hatta böl-
gemizin en önemli projelerinden biri ola-
rak, Turkcell ça¤r› merkezinin altyap›s›n›
3 bin kifliye ayn› anda hizmet verebilen
bir merkez konumuna getirdik. Toplulu-
¤umuzdan bir örnek olarak da hayata ge-
çirdi¤imiz Aygaz projesini verebiliriz. Ay-
gaz’›n elektronik bir altyap› ile müflterisi-
ne ulaflmas›n› sa¤lad›k. Yani k›sacas› Koç
Bilgi Grubu olarak, flirketlerin kendi
alanlar›nda daha rekabetçi olmalar›, bili-
flim teknolojilerini daha etkili ve yarat›c›
bir flekilde kullanmalar› için hizmet su-
nan bir yap›ya dönüfltük.

Son olarak, gelece¤e yönelik bir mesa-
j›n›z var m›?
Türkiye’de biliflim sektörü gerçek anlamda
pozisyonlanabilmifl de¤il. Çünkü sektör,
çok sa¤l›ks›z bir süreçle bugüne geldi. Te-
mel görevimiz, sadece ülkemizde de¤il et-
raf›m›zdaki co¤rafyada ve Avrupa Birli-
¤i’nde de bir sektör olarak ortaya ç›kmak
olmal›. Bunu baflarabilecek nadir kurulufl-
lardan biriyiz. Koç Bilgi Grubu, Toplulu-
¤umuzun en büyük gelecek de¤erlerinden
biri olma potansiyeline sahiptir. Tüm çal›-
flanlar›m›zdan da buna inanmalar›n›, bu
uzun vadeli yolculukta temel ad›mlar› at-
t›ktan sonra, uluslararas› bir güç olmam›z-
da bize destek olmalar›n› bekliyoruz.

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisli¤i bölümünden 1981 y›l›nda mezun oldu.
1983 y›l›nda ayn› üniversitenin Computer Control Sistemleri bölümünde yüksek lisans›n› ta-
mamlad› ve 1985 y›l›nda Randwick College, Sydney’den MBA sertifikas› ald›. 25 y›l› aflk›n bir
süredir bilgi teknolojileri sektöründe bulunan bir biliflim profesyoneli olan Nalbanto¤lu, bir bu-
çuk y›l› aflk›n bir süredir Koç Sistem Genel Müdürlü¤ü’nün yan› s›ra Koç Bilgi Grubu Genel Mü-
dürlü¤ü görevini de yürütüyor.

Mehmet Nalbanto¤lu: Bir biliflim profesyoneli...

“Aygaz’a yapt›¤›m›z ESS (entegre si-
parifl sistemi) projesi son y›llar›n en ba-
flar›l› projelerinden biridir: Biz, Aygaz
üst yönetiminin aray›fl›nda, nas›l reka-
bet gücü yaratabilece¤inin çözümünü
oluflturduk. Aygaz her gün 150-200
bin evin kap›s›n› çalan bir kurulufl; ama
müflterisini istedi¤i ölçüde, yeteri kadar
tan›m›yordu. Bugün müflterisini tan›ma-
n›n çok ötesinde, müflterinin sipariflini
vermesinden, sipariflin yerine getirilme-
sine kadar geçen süredeki verimi ölçe-
bilecek bir bilgi birikimine sahip. Müfl-
terisiyle direkt iliflki halinde. Bu da ESS
sayesinde gerçekleflti. Ancak bu, dönü-
flüm öyküsünün sadece ilk aflamas›. Bu
projenin çok daha büyük ikinci etkisi
çapraz ve s›cak sat›fl denen yöntem.
Yani önümüzdeki on y›l›n en büyük pa-
zarlama faaliyetlerinden biri olacak bir
uygulamadan bahsediyoruz. Burada
müflteriye tüp sat›fl› için giden görevli,
sizin baflka bir ürününüze dair bir kam-
panyan›n da tafl›y›c›s› olacakt›r. Bu bir
altyap›d›r, bugün henüz tamam› kulla-
n›lmamaktad›r, ama altyap›s› haz›rd›r.
Paro projemizle beraber bütünleflik ba-
k›ld›¤›nda, asla ulafl›lamaz özel bir
projedir. Önümüzdeki aylarda, özellik-
le mobil teknolojilerle kritik ifl uygula-
mas› anlam›nda, bu projenin örnek bir
ifl modeli olarak çok konuflulaca¤›n› dü-
flünüyorum.”

Aygaz ve ESS projesi
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ehir otelcili¤i alan›nda
Avrupa’n›n çeflitli kent-
lerinde uzun dönem
görev yapm›fl olan Joep
Bakx, 2006 y›l›n›n Ara-
l›k ay›nda Divan’a ge-
nel müdür olarak atan-

d›. Bu göreve gelmesinin ard›ndan
markay› özellikle “flehir otelcili¤i” ala-
n›nda büyütmek ad›na kollar› s›vayan
Bakx, flimdilerde yurtiçinde oldu¤u
kadar yurtd›fl›nda da büyük bir at›l›m
peflinde...

Ne zamand›r Türkiye’de yafl›yorsu-
nuz? ‹stanbul’a ilk geldi¤inizde Tür-
kiye hakk›ndaki ilk izlenimleriniz
neler olmufltu, flimdi neler düflünü-
yorsunuz?
Türkiye’ye ilk kez 1995’te geldim. O
zamanlar bana “Türkiye’ye atanmak
için nas›l bir hata yapt›n›z?” diye sor-
mufllard›. Oysa ben buraya gelmek için
iyi bir ifl yapt›¤›ma inan›yordum. Tür-
kiye’ye ad›m att›¤›n›z anda bambaflka
bir dünyan›n içine girdi¤inizi düflünü-
yorsunuz. Bu dünyada, insan›n ço¤un-
lukla orada kalmak istemesine yol açan
sebepler mevcut. Türkiye, kozmopolit
yap›s› ile insan› flafl›rtan, ola¤anüstü
deneyimler yaflamas›na olanak sa¤la-
yan bir ülke. 

fi Otel, pastane, pub ve
restoran zincirinden
sonra flimdi de flehir
otelcili¤inde büyümeyi
hedefleyen Divan,
Genel Müdür Joep
Bakx’a göre bu hedefi
rahatl›kla baflaracak 
potansiyele sahip

“D‹VAN
ULUSLARARASI  

B‹R OTEL 
MARKASI
OLACAK”

D‹VAN GENEL MÜDÜRÜ JOEP BAKX:
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Peki geldikten sonra sizin yönetiminiz-
le Divan’da ne gibi de¤ifliklikler oldu? 
2005’te Divan ailesine kat›ld›m ve ilk afla-
mada otellerden sorumlu genel müdür
yard›mc›s› olarak çal›flmaya bafllad›m.
2006 y›l›n›n Aral›k ay›nda da flirketin ge-
nel müdürü oldum. De¤iflim konusuna
gelince, evet de¤iflti¤imizi düflünüyorum;
flöyle ki: Ana faaliyet alanlar›m›z›n belir-
lenmesi, “Divan” markas›n›n nas›l ko-
numlad›r›lmas› gerekti¤i, yan iflkollar›m›-
z›n neler olabilece¤i gibi konular üzerin-
de yo¤unlaflt›k. Divan’daki en büyük de-
¤iflim, bünyedeki birim ve markalar›n
do¤ru konumland›r›lmas›d›r. 

Bu de¤iflimlerin özellikle Divan çal›flan-
lar› ve tüketiciler nezdindeki yans›ma-
lar› hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?
Divan ailesinin her bir bireyi, markas›na
çok ba¤l›, ekip ruhu ile hareket eden, ye-
niliklere ve geliflime çok aç›k bir yap›ya
sahip. Zaten bunlar Türk insan›n›n en çar-
p›c› özellikleri aras›nda. Markadaki gelifli-
min de flirket içinde çok önemli bir moti-
vasyon arac› oldu¤unu düflünüyorum.
Tüketiciler ise eskisine nazaran daha bi-
linçliler ve ne istediklerini gayet iyi bili-
yorlar. Ayr›ca Türkiye’de önemli bir lüks
tüketici grubu oldu¤unu düflünüyorum.
Bu nedenle, Divan olarak sundu¤umuz
ürünlerde sürekli yenilik içinde olmam›z
gerekti¤ine inan›yorum. ‹nsanlara on y›l
önceki ürünleri sunamazs›n›z. Tüketicile-
rin be¤eni ve beklentileri ile hareket etme-
li ve yola, daha farkl› ve seçkin ürünler su-
narak devam etmeliyiz çünkü müflteri
profilimiz çok seçici.

Divan’da bir gününüz nas›l geçiyor?
‹fl dünyas›n›n yeni kurallar› çerçevesinde
uzun günler art›k verimli ve üretken sa-
y›lm›yor. Benim Divan’da günlerim hem
çok yo¤un hem de çok keyifli geçiyor.
Farkl› alanlarda hizmet veren bir flirketiz
ve her birimimiz ayr› öncelik, strateji yo-
¤unlu¤a sahip. Bunlar›n herbirine farkl›
özen göstermeniz gerekiyor. fiirketimizde
her yeni gün bir di¤erinden farkl› gelifli-
yor ve bu da iflimizi keyifli hale getiriyor.
Ayr›ca çok s›k seyahat gerektiren bir ifl
yap›yoruz. Gerek yurtiçi gerekse yurtd›-
fl›ndaki tüm geliflmeleri yerinde takip et-
memiz, yeni pazarlar keflfetmemiz gereki-
yor. Dolay›s›yla seyahat etmek rutinin bir
parças›. Di¤er yandan vaktimin büyük
ço¤unlu¤unu genel müdürlük ve üretim
merkezimizin bulundu¤u Ümraniye’de
geçiriyorum.

Divan mönüsünde en sevdi¤iniz yemek
hangisi? 
Özellikle Divan Lokantas›’n›n menüsünde
yer alan “patl›can pafla””y› çok seviyorum.
Türk mutfa¤›n› çok be¤eniyor ve dene-
mekten büyük zevk al›yorum. Türk ye-
meklerinin özellikle sadeli¤ini be¤eniyo-
rum. Zaten bana göre Divan’da sundu¤u-
muz en iyi mönüler, sade ama lezzetli
Türk yemeklerinden oluflanlar. Gelenek-
sel Türk mutfa¤›n› korumak ve yaflatmak
ayn› zamanda yar›m as›rl›k bir kurulufl
olarak bizim görevimiz. Türkiye’de ve
yurtd›fl›nda yapmak istedi¤imiz fley de bu.
Otantik piflirme fleklini koruyarak, su-
numda modern bir anlay›fl yaratmay› he-
defliyoruz.

Divan çat›s› alt›nda di¤er hedefleriniz
neler?
Divan’›n özellikle Türkiye’de, kendini ”fle-
hir otelleri grubu” olarak konumland›r-
mas› konusunda büyük bir f›rsat mevcut.
Bu plan çerçevesinde 2005 Nisan’da ‹s-
tanbul Mecidiyeköy’de, 2007 May›s’da ise
Ankara Kavakl›dere’de oteller açt›k. 2008
y›l› sonunda Gaziantep ve ‹stanbul Ana-
dolu Yakas›; 2009 y›l› sonunda ise Tekir-
da¤ Çorlu’da yeni flehir otelleri açaca¤›z.
Divan olarak, özellikle bu alanda büyü-
memiz gerekti¤ini düflünüyorum çünkü
Türkiye’nin böyle bir hizmete çok ihtiyac›
var. Bu strateji sadece Türkiye de¤il yurt-
d›fl› için de geçerli. Divan’› flehir otelcili¤i
alan›nda gelifltirmek, bizim için en önem-
li konulardan biri. 2008 y›l›nda Divan
otelleri için en az üç kontrat daha imzala-
m›fl olmay› hedefliyoruz. Ana hedefimiz
önümüzdeki y›l, bu alanda dokuz otel,
toplamda ise 13 otele ulaflmak. Hedefleri-
mizden bir di¤eri de çal›flanlar›m›z›n kifli-
sel ve mesleki geliflimlerine yat›r›m yap-
mak. Yönetim de dahil olmak üzere her
departmandan ve farkl› seviyelerden çal›-
flanlar›m›z›n geliflimine katk›da bulunma-

y› büyük bir hedef olarak görüyorum.
Çünkü bu kifliler, gelecek iki y›l içinde
açaca¤›m›z otellerde önemli hizmetler ve-
recekler.

Peki ya pastane ve restoran taraf›?
Pastanelerimizi, lüks tüketici grubunun
istek ve beklentilerine en üst seviyede ce-
vap verecek noktaya tafl›mak için çal›fl›yo-
ruz. Divan çikolatas› zaten butik olarak
kendisini kan›tlam›fl bir ürün. Bu, di¤er
pastane ürünlerimiz için de geçerli. Daha
farkl› içerik ve sunumlarla, do¤ru konum-
land›rma yap›p; hedefledi¤imiz tüketici
grubunu do¤rudan yakalayaca¤›m›za ina-
n›yorum. Restoranlar›m›z da ayn› flekilde
geliflmeye ve büyümeye devam edecek.

Tüm bu planlar Divan’›n gelece¤ini na-
s›l etkileyecek?
Tabii ki tüm bunlar, Divan markas›n›n ge-
liflimi ve büyümesi ad›na çok büyük
ad›mlar olacak. Almanya’da, Avustur-
ya’da, Rusya’da ve Ortado¤u’da otel aç›l›fl-
lar› yaparak uluslararas› arenada da bili-
nirlik sa¤lamay› hedefliyoruz. Bu ülkeler-
de faaliyet göstermemiz için iyi imkânlar
mevcut. Divan, bundan sonra bambaflka
bir vizyona sahip olacak.

Bu hedeflerin Divan’›n marka de¤eri
ve itibar› üzerindeki etkisi sizce ne
olacak?
Marka yönetiminde, de¤er ve itibar en kri-
tik noktalard›r. Öncelikli tercih edilen lüks
oteller zinciri olarak alg›lanmak istiyoruz.
Her konuda do¤ru standartlara sahip ol-
mam›z da, bu noktada çok önemli. ‹nsan-
lar›n Divan’dan ne beklediklerini bilme-
miz, bu beklentilerin etkin ve do¤ru flekil-
de karfl›lanmas› hatta beklentinin ötesinde
hizmet al›nmas› bizim için çok de¤erli. ‹fl-
te tam da bu sebeple, standartlar›m›z› do¤-
ru belirleyip, itibar›m›z› korumak ve sü-
rekli güçlendirmek için çal›fl›yoruz.

Divan Genel Müdürü Joep Bakx, 1955 Hollanda do¤umlu. ‹fl hayat›na
1978 y›l›nda Hilton Münih’te Yard›mc› fief Steward olarak bafllad›. 1979-
2004 aras›nda s›ras›yla Lüksemburg Sheraton’da Yiyecek ve ‹çecek Müdü-
rü, Lüksemburg Inter Continental Hotel’de Konferans ve Banket Müdürü,
Londra Forum Hotel’de Yiyecek ve ‹çecek Müdürü, Düsseldorf Inter Conti-
nental’de Genel Müdür Yard›mc›s›, Brüksel Conrad’da Otel Müdürü, Con-
rad ‹stanbul Hotel’de Genel Müdür olarak çal›flt›. Lambert&Bakx Advisors
firmas›n›n flirket ortakl›¤›n› yürüttü. Aral›k 2005’te Divan Otellerden So-
rumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak Koç Toplulu¤u’nda görev ald›. Ka-
s›m 2006’da Divan Genel Müdürlü¤ü’ne atand›. 

Joep Bakx kimdir?
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rovalar›n ard›ndan nihayet
büyük gün geldi... ‹fl ve sa-
nat dünyas›ndan yüzlerce
davetlinin doldurdu¤u Lütfi
K›rdar Kongre ve Sergi Sara-

y›’ndaki büyük salonda, k›yafetlerden de-
kora siyah ve beyaz›n fl›k ve bir o kadar da
zarif havas› hakimdi. Konser öncesindeki
kokteylde ayaküstü sohbetlerin ortak konu-
su, klasik müzik ve o akflam orkestray› yö-
netecek Rahmi M. Koç’un “maestro”luk de-
neyi idi.  Ayr›ca, konseri dinlemek üzere sa-
lonu dolduran seçkin topluluk, belli ki Bo-
rusan Holding’in geçti¤imiz y›l bafllatt›¤› ve
geleneksel hale getirmeyi amaçlad›¤› bu
projeyi yürekten destekliyordu. 
Saatler 20.00’yi gösterdi¤inde heyecan ve
merak doruk noktas›ndayd›. Konser, fief
Gürer Aykal yönetimindeki Borusan ‹stan-
bul Filarmoni Orkestras›’n›n, Vivaldi’nin
“Beyaz›t Operas›”ndan iki aryas›yla bafllad›.
Sahneye, yine Vivaldi’nin 12 bölümlük
“Dört Mevsim” eserinden üç bölümü yönet-
mek üzere Rahmi M. Koç’un ç›kmas›yla,
konser zirveye ulaflt›. 
Orkestray› yönetirken gösterdi¤i perfor-
mans ve ald›¤› keyif, sahneye kurulmufl
olan dev ekranlar arac›l›¤›yla da izlenebi-
len Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M.
Koç’un bu ifli sembolik olarak yapt›¤›na
inanmak bir hayli güçtü. Son eser de ta-
mamland›ktan sonra dinleyicilerin tümü
ayakta idi. Uzun süren alk›fllar üzerine
sahneye iki kez dönen Rahmi M. Koç’un,
ayn› eserden küçük bir bölümün yeniden
seslendirmesiyle konser sona erdi. 
26 Eylül’deki bu deneyim ve heyecan ay-
n› zamanda bir sorumluluk anlay›fl›na da
dayanak oluflturdu. Geçti¤imiz y›l yine bu
projeyle burs kazanarak yurtd›fl›nda e¤i-
tim alan mezzosoprano Fatma Ayazlar ve
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Baflkemanc›s› Pelin Halkac› Ak›n’›n da so-
list olarak kat›ld›¤› konser arac›l›¤›yla
Rahmi M. Koç, 25 bin Euro tutar›nda ba-
¤›flta bulundu. Bu ba¤›fl Burak Özdemir
isimli genç yetene¤in, Berlin Sanat Üni-
versitesi Yüksek Müzik Okulu’nda fagot
dal›nda 2007-2008 ö¤renim y›l›nda e¤i-
tim görmesini sa¤layacak.
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Borusan Holding’in bu y›lki
“Konuk fiefi” olan Koç Holding fieref

Baflkan› Rahmi M. Koç, Vivaldi’nin 
“Dört Mevsim”inden eserleri yönetti¤i

konser için flef Gürer Aykal ile 
günlerce prova yapt›. 

Sonuç: Eflsiz ve büyüleyici 
bir konser...
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Tarih 18 Eylül; yer Nakkafltepe’de Koç Holding’in ünlü Konfe-
rans Salonu... Pek çok bas›n toplant›s›na ev sahipli¤i yapm›fl
olan bu salonda teknik ekip hummal› bir çal›flma içinde... Tüm
haz›rl›klar, az sonra içeri girmesi beklenen Koç Holding fieref
Baflkan› Rahmi M. Koç ve Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Genel Müzik Direktörü ve Daimi fiefi Gürer Aykal için... 
Türkiye’nin en büyük Toplulu¤unu uzun dönem yönetmifl bir lider
ve yine Türkiye’nin önde gelen orkestras›n›n y›llard›r flefli¤ini sür-
düren bir müzisyen az sonra bu salonda bir araya gelecekler.
Biz de bu tarihi ana tan›kl›k etme ayr›cal›¤›n›n heyecan› içinde
uygun bir köfleye yerlefliyoruz.
Saatler 11.30’u biraz geçerken Rahmi M. Koç ile Gürer Aykal,
deyim yerindeyse ö¤renci ve ö¤retmen ellerinde nota kâ¤›tlar›y-
la salona giriyorlar. Bizlerle yapt›klar› k›sa ve hofl bir sohbetin
ard›ndan “vakit nakittir” diyerek provalardan birine daha
bafllamak üzere yerlerni al›yorlar. Heyecanl› ve bir o kadar da
keyifli olduklar› yüzlerinden okunan Rahmi M. Koç ve Gürer Ay-
kal, belli ki birbirlerine çoktan aflina olmufllar; prova s›ras›nda
adeta ayn› dili konufluyorlar. 
Her ikisi de 26 Eylül akflam› için oldukça ciddi bir haz›rl›k için-
de. Rahmi M. Koç, “ö¤retmeninin” her hareketini dikkatle inceli-
yor, a¤z›ndan ç›kan her kelimeyi adeta zihninin bir köflesine not
ediyor. Bir yandan, bu konserle genç fagot sanatç›s› Burak Öz-
demir’in uluslararas› bir müzisyen olma yolundaki, e¤itim yafla-
m›na destek verecek olman›n gururunu paylaflan her iki “lider”,
büyük bir sab›r ve azimle Vivaldi’nin “Dört Mevsim”inden eser-
leri tekrar tekrar çal›fl›yorlar.
Türkiye’de ifl ve sanat dünyas›n›n iki büyük ismi, Rahmi M. Koç
ve Gürer Aykal’›n paylaflt›¤› bu dakikalar, konser akflam›n›n ka-
derini belirleyece¤inden büyük öneme sahip. Biz de konsantras-
yonlar›n› bozmamaya da gayret ederek, k›sa bir mola an›nda
görüfllerini alma f›rsat› yakal›yoruz. Sorular›m›za verdikleri içten
yan›tlar, bu ortak çal›flmadan ne ölçüde keyif ald›klar›n›n da
adeta aç›k bir ifadesiydi...

Konserden önce...

onser haz›rl›klar› ile ilgili sorular›m›z› yan›tla-
yan Rahmi M. Koç, “Heyecanl› m›s›n›z?” soru-
muza “Hem de çok” karfl›l›¤›n› verdi. Orkestra
yönetmenin zor oldu¤u kadar keyifli bir ifl ol-
du¤unu da vurgulayan Koç, “Bambaflka bir

dünyaym›fl ve bu yeni dünyaya girme f›rsat› buldu¤um için
de çok mutluyum. Bu iflten yüzümün ak›yla ç›kaca¤›ma
inan›yorum” dedi. Provalardan “çok keyif ald›¤›n›” ve bun-
da Gürer Aykal’›n katk›s› oldu¤unu vurgulayan Rahmi M.
Koç, birinci s›n›f bir yönlendirici olarak niteledi¤i Aykal’›n
insana moral ve cesaret verdi¤ini belirtiyor ve ekliyor: “Sa¤
olsun, yanl›fl›m› hiçbir zaman yüzüme vurmad›.”

K

KOÇ HOLD‹NG fiEREF BAfiKANI
RAHM‹ M. KOÇ:

“fi‹RKET ORGAN‹ZE
ETMEK DE ORKESTRA

YÖNETMEYE
BENZ‹YOR”
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Konser öncesi günler süren provalar yap›ld›.
fief Gürer Aykal, Rahmi M. Koç’a “maestro”lu-
¤un ve orkestra ile sahne inceliklerine iliflkin
deneyimlerini uygulamal› olarak aktard›.   Pro-
valar s›ras›nda görüfltü¤ümüz Aykal’a ilk ola-
rak “Rahmi M. Koç sizce nas›l bir ö¤renci?”
diye sorduk. “‹nsan bofluna Rahmi Koç olmu-
yor” diye söze bafllad› Aykal ve haftalar süren
prova çal›flmalar›ndan bir flef olarak “büyük
bir zevk duyrdu¤unu söyledi. Ö¤rencisini
“Kendisi provalar s›ras›nda çal›flmalar›m›z› ek-
siksiz yerine getiriyor. Müthifl bir ö¤renci diye-
bilirim” sözleriyle takdir eden Aykal, ayaküstü
sorular›m›za flu yan›tlar› verdi...

Rahmi M. Koç’un müzik kula¤› nas›l?
Rahmi Bey’in müzi¤e olan ilgisi iflimizi daha
da kolaylaflt›rd›. Bana kal›rsa, Rahmi Bey çok
iyi bir müzisyen olabilirdi, çünkü müzi¤i çok
iyi hissediyor. Tabii ki nota bilgisi az ama o
kadar iyi anl›yor ki, flafl›yorum. Kolay de¤il bir
orkestray› yönetmek, orkestran›n önünde du-
rabilmek... Bütün bunlar› büyük bir baflar›yla
yap›yor. Rahmi Koç’un yetene¤i iflimizi kolay-
laflt›rd›. 

Koç Toplulu¤u’nun yönetimini size vermeyi
teklif etselerdi, bu teklife nas›l bakard›n›z?
Arkama dönüp bakmadan kaçard›m.

BORUSAN ‹STANBUL F‹LARMON‹ ORKESTRASI
GENEL MÜZ‹K D‹REKTÖRÜ VE DA‹M‹ fiEF GÜRER AYKAL:

“RAHM‹ KOÇ ‹Y‹ B‹R MÜZ‹SYEN OLAB‹L‹RD‹”

Konserde seslendirilen eser sizin
seçiminiz mi?
Evet, Vivaldi’yi ben seçtim. Sevdi¤im
bestekârlar aras›nda ön s›ralarda yer
al›r. En çok sevdi¤im besteciler Bach,
Vivaldi, Beethoven ve Mozart’t›r. Hat-
ta Mozart’› Beethoven’dan daha çok
seviyorum. Zaten klasik müzik dinle-
meyi çok seviyorum. Bunun yan› s›ra
eski müziklerden de çok hofllan›yo-
rum. Mesela dini müzikler dinlemeyi
de çok seviyorum çünkü bu tarz mü-
zikler ruhumu temizliyor; e¤er çok
depresifsem beni aya¤a kald›r›yor,
çok ayaktaysam da yere indiriyor. Ya-
ni beni tekrar düflünmeye mecbur k›-
l›yor, ruhumu dengeliyor.

Müzik tutkusu, beraberinde bir müzik
aleti çalma denemesini de getirdi mi? 
Müzik aleti çalmay› hiç denememifltim.
Ad›na “deneme” diyebilirsek, sadece bir
dönem bongo çald›m. Asl›na bakarsan›z
vurmal›lar türündeki müzik aletlerinden
çok keyif al›yorum. San›r›m f›rsat›m ol-
sayd› bu tarz bir müzik aleti üzerinde yo-
¤unlafl›rd›m.

Klasik müzik dinlemenin yaflama bak›fl
aç›n›zda bir de¤iflim yaratt›¤›n› söyle-
yebilir misiniz?
Tabii ki yaratt›, her fleyden önce klasik
müzik çok ince bir sanat dal›. Bu nedenle

insan›n ruhunu okfluyor. Bana her zaman
okuma flevki verdi ve nas›l dinlemem ge-
rekti¤ini ö¤retti. Hepsinin ötesinde bana
huzur veriyor.

Klasik müzik e¤itimi almak isteyen
gençlere neler önerirsiniz?
Klasik müzik çok medeni bir fley. Maale-
sef memleketimizde arzu etti¤im kadar
önemsenmiyor. Klasik müzi¤i profesyo-
nel olarak çalanlar ancak mali bak›mdan
iki yakalar›n› bir araya getirebiliyorlar.
Gençlerin klasik müzi¤e e¤ilmesi çok
önemli. Klasik müzik, filarmoni orkestra-
s› gibi etkenler o ülkenin geliflmiflli¤ini de
gösteriyor. Mesela Bat›’da her flehrin bir
orkestras› var. Özel orkestralar bizde iki

ya da üç tane. Nas›l büyük
holdinglerin müzecilik,
e¤itim ve t›p alanlar›na
e¤ilimleri varsa umar›m
orkestra iflini de ciddi ola-
rak ele al›rlar. Orkestralar
geliflmiflli¤in sembolüdür.
Bat›’da her okulda en kü-
çük yafltan itibaren bir
müzik aleti çalmay› mec-
bur ediyorlar, isteseniz de
istemeseniz de bu dersi
al›yorsunuz. Bu medeni
bir insan olmak aç›s›ndan
çok önemli. 

Türkiye’nin en büyük grubunun y›llar-
ca liderli¤ini yapt›n›z, flimdi s›rada or-
kestra flefli¤i var. Her ikisi aras›nda siz-
ce nas›l bir benzerlik var?
Asl›na bakarsan›z flirket organize etmek
de orkestra yönetmeye benziyor. T›pk›
bir orkestrada oldu¤u gibi ifl dünyas›nda
da çatlak bir ses ç›kt›¤›nda ifller bozulu-
yor. Orkestra üyeleri flefin yönetiminde
müzi¤i ahenkle çalmak durumundalar;
t›pk› ifl aleminde dengeyi liderlerin kur-
mas›, çal›flanlar›na heyecan ve istikamet
vermesi gibi... ‹fl dünyas›n›n liderleri, bir
orkestra flefinin müzisyenlere yapt›¤› gibi,
çal›flanlar›na belli bir strateji vermek du-
rumunda ve çal›flanlar da o dengeye göre
hareket etmek zorundalar.
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osyal sorumluluks

Ankara’da 1963 y›l›nda Vehbi Koç’un katk› ve giriflimiyle kurulan 
Göz Bankas›, Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan yenilenerek uluslararas›

standartlarda modern bir göz hastanesine dönüfltürüldü

ehbi Koç Vakf›’n›n ba¤›fl›y-
la yenilenen Ankara Üni-
versitesi T›p Fakültesi Veh-
bi Koç Göz Hastanesi, mo-
dern donan›m ve tedavi

olanaklar›yla hizmete aç›ld›. 
Hastanenin aç›l›fl› dolay›s›yla düzenlenen
törene, Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi
M. Koç, Koç Holding Kurumsal ‹letiflim
ve Bilgi Grubu Baflkan› Ali Y. Koç, Anka-
ra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret
Aras ile T›p Fakültesi Göz Hastal›klar›
Ana Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Özden
Özdemir’in aralar›nda bulundu¤u kala-
bal›k bir davetli toplulu¤u kat›ld›. 
Rahmi M. Koç törende yapt›¤› konuflma-

da, yaklafl›k 40 y›ld›r gerek Vehbi Koç
Vakf› gerekse Koç Toplulu¤u olarak e¤i-
tim, kültür ve sa¤l›k alanlar›nda birçok
kurulufla destek verdiklerini ve yenilene-
rek tekrar hizmete aç›lan Vehbi Koç Göz
Hastanesi’nin de bu kurumlar›n en eski-
lerinden biri oldu¤unu söyledi. Göz Ban-
kas›’n›n yenilenmesi konusunda 2005 y›-
l›nda kendisinden yard›m istendi¤ini
kaydeden Rahmi M. Koç, bunun üzerine
hastanenin bugünkü modern görünü-
müne kavuflturuldu¤unu belirtti. Vehbi
Koç’un verdi¤i destekle, 3 Aral›k 1963
günü hizmete aç›lan hastaneyi yeniden
infla ve tefrifl etmekten mutlu olduklar›-
n›n alt›n› çizen Rahmi M. Koç, geçmiflte

Göz Bankas› ile bafllayan sa¤l›k yat›r›mla-
r›n›n bugün Amerikan Hastanesi, Koç
Üniversitesi Sa¤l›k Yüksek Okulu, Sema-
hat Arsel Hemflirelik Araflt›rma Merkezi
gibi pek çok kurumla geliflerek sürdü¤ü-
nü belirtti. Rahmi M. Koç sözlerini “Yeni
hastanenin flifa ve ›fl›k da¤›tmas›n› te-
menni ediyorum” diyerek noktalad›.

“Türkiye’de ilk ve tek”
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Nusret Aras da 1963 y›l›nda hizmete gi-
ren kurumun yenilenerek vasf›n›n tama-
men de¤ifltirildi¤ini belirtti ve “Binan›n
büyüklü¤ü eski büyüklü¤ünün iki kat›na
ç›karak 4 bin metrekarelik alana kurulu

V

VEHB‹ KOÇ GÖZ HASTANES‹
KOÇ TOPLULU⁄U’NUN ‹LK SA⁄LIK YATIRIMI OLAN

YEN‹LEND‹
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Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi 
Dekan› Prof. Dr. Murat Akal:

“Bu katk› ifl dünyas›na 
örnek olmal›”

“Vehbi Koç Göz Hastanesi, kendi
alan›nda dünya standartlar›n› ya-
kalam›fl durumda. Üniversiteler ile
ifl dünyas› aras›ndaki iflbirli¤i her
alanda devam etmeli. Çünkü üni-
versitelerin öz kaynaklar›yla baz›
yat›r›mlar›n alt›ndan kalkmalar›
mümkün de¤il. Kald› ki, üniversite
merkez bütçesinde de harcama
kalemleri giderek k›s›tlan›yor. ‹n-
flaat kalemleri de bu kapsamda
oldu¤undan en sa¤l›kl› yolun sa-
nayi ile üniversite aras›nda kuru-
lan iflbirli¤i oldu¤unu düflünüyo-
rum. Vehbi Koç Vakf›’n›n katk›s›
olmasayd› göz hastanesi bugün-
kü haline gelemezdi. Bunun ifl
dünyas› için bir örnek oluflturma-
s›n› diliyorum.”

T›pç›lar memnun

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi 
Göz Hastal›klar› Ana Bilim Dal› 
Baflkan› Prof. Dr. Özden Özdemir:

“Koç Toplulu¤u 
olmadan yapamay›z”

“Koç Toplulu¤u temellerimizdeki
tafllar›n sahibidir. Bu, her dönem-
de devam etti. Koç Holding ile
bafllang›c›, 1957’lere, 1959’lara
dayanan bir birlikteli¤imiz var.
Koç Toplulu¤u her zaman bizim
içimizde, onlars›z yapamay›z.
Herhalde onlar da bizi öyle be-
nimsiyorlard›r.”

Mehpare Baykal: 
“Her fley dört dörtlük”
Glokom hastas› olan efli Cevat Baykal’a has-
tanede refakat eden Mehpare Baykal, Vehbi
Koç Göz hastanesi’ne Ni¤de’den geldikleri-
ni belirtiyor. ‹mkânlar› ve tedavi sürecini
“dört dörtlük” olarak tan›mlayan Baykal,
“Her fley fevkalade. Bütün doktorlar›m›za te-
flekkür ediyorum. Böyle büyük kurulufllar› ül-
kemize kazand›rd›klar› için Koç Ailesi’ne
binlerce teflekkür. Keflke Ni¤de’mize de böy-

le hastaneler yap›lsa... Anadolu’nun küçük
flehirlerinde böyle kaliteli hizmet almay› bek-
leyen binlerce hasta var” diyor.

Necla Dinler: “Avrupa veya Amerika 
ayar›nda bir hastane”
Katarakt ameliyat› geçirmifl olan Necla Din-
ler de hastaneden memnun. Koflullar› çok
güzel ve modern buldu¤unu ifade eden Din-
ler, “Buras› san›yorum Avrupa veya Ameri-
ka ayar›nda bir hastane” diyor.

Ünal Gündüzlü: 
“Bundan daha büyük bir 
hay›r olamaz”
Gözündeki yara nedeniyle hastanede yatan
Ünal Gündüzlü de hastaneyle ilgili düflünce-
lerini flöyle ifade ediyor: 
“fiimdiye kadar böyle mükemmel bir hasta-
ne görmedim. Allah yapanlardan, yapt›ran-
lardan raz› olsun. Bundan daha büyük bir
hay›r olamaz. Hastanenin personeli de çok
kaliteli.”

“Dört dörtlük hizmet...”

bir kompleks haline geldi” diye konufltu. Bu-
nun Türkiye’de tek oldu¤unu, birçok Bat› ül-
kesinde bile böylesine kapsaml› bir göz hasta-
nesi bulunmad›¤›n› ifade eden Aras, Vehbi
Koç’un Ankara Üniversitesi’ne katk›lar›n›n sa-
dece göz hastanesiyle s›n›rl› olmad›¤›n›, mer-
hum ifladam›n›n 1968 y›l›nda da Vehbi Koç
Ö¤renci Yurdu’nu Ankara Üniversitesi’ne
devretti¤ini anlatt›. Hastanenin yenilenmesi
için Vehbi Koç Vakf›’n›n 2.3 milyon YTL ba-
¤›flta bulundu¤unu kaydeden Aras, binan›n
sadece d›fl›n›n de¤il, ameliyathaneleri, ofisleri
ve di¤er bölümlerinin de yenilendi¤ini ve
böylece personelin huzur içinde çal›flabilece¤i
bir yap› oluflturuldu¤unu ifade etti.
Prof. Dr. Özden Özdemir de hastanenin ku-
rulma aflamas›n› bir sinevizyon gösterisi eflli-
¤inde anlatt›. Hastanenin, Vehbi Koç Göz
Bankas› ad›yla 1963 y›l›nda zaman›n Sa¤l›k
Bakan› Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gö-
kay taraf›ndan aç›ld›¤›n› kaydeden Özdemir,
ülkede göz hastal›klar› konusundaki bütün
yenilik ve aç›l›mlar›n bu hastanede yap›ld›¤›-
n› söyledi. Aradan geçen süre içinde yenilen-
me ihtiyac› duyulan kurumun yeniden yap›-
land›r›lmas› için Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan
2.3 milyon YTL’lik yard›mda bulunuldu¤u-
nu kaydeden Özdemir, hastanenin ad›n›n da
Vehbi Koç Göz Hastanesi olarak de¤ifltirildi-

¤ini belirtti. Törende daha sonra Prof. Dr.
Nusret Aras taraf›ndan Rahmi M. Koç’a,
Vehbi Koç’un kendi ad›n› tafl›yan ö¤renci
yurdunu Ankara Üniversitesi’ne devretti¤i
gün rektörlükte çekilen foto¤raf›n orijinali
hediye edildi. Törenin ard›ndan, yenilenen
hastane Prof. Dr. Nusret Aras ve Rahmi M.
Koç’un da aralar›nda bulundu¤u yetkililer
taraf›ndan aç›ld›. Aç›l›fl›n ard›ndan hastaneyi
gezerek yetkililerden bilgi alan Rahmi M.
Koç’a, Prof. Dr. Özden Özdemir taraf›ndan
göz muayenesi yap›ld›.

Y›lda 40 bin hasta tedavi ediliyor
38 odal› ve 52 yatak kapasiteli, Türkiye’nin
ilk ve tek ayn› binada yerleflmifl referans has-
tanesi olan Ankara Üniversitesi Vehbi Koç
Göz Hastanesi’nde y›lda yaklafl›k 40 bin has-
ta muayene edilirken, ça¤dafl ve günün ko-
flullar›nda donat›lm›fl dört ameliyathanede 4
bine yak›n ameliyat yap›l›yor, 4 bine yak›n
hasta yatarak tedavi olabiliyor. Hastanede,
13 ö¤retim üyesi, 19 araflt›rma görevlisi ve
üç uzman doktor görev yap›yor. Türkiye’de-
ki göz bankalar›n›n ilki ve en büyü¤ü olan
hastane, kornea nakli bekleyen binlerce kifli
için de umut kayna¤›. Göz hastanesinin ye-
niden inflas› için yaklafl›k 1 milyon 900 bin
dolar harcama yap›ld›.

Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Göz Hastanesi 
y›lda yaklafl›k 40 bin hastaya hizmet veriyor.
Ça¤dafl olanaklarla donat›lan hastanede, dört
ameliyathanede y›lda dört bine yak›n da 
ameliyat gerçeklefltiriliyor.
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Alt› ay önce temeli at›lan Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu, Milli E¤itim 
Bakan› Hüseyin Çelik ve Koç Holding fieref Baflkan› Rahmi M. Koç’un 

kat›ld›¤› törenle aç›ld›. 990 ö¤renciye e¤itim verecek olan okul, 
mimari özellikleri ve altyap›s›yla dikkat çekiyor

anayi yat›r›mlar›n›n yan›s›-
ra Kocaeli’nde e¤itime des-
tek amaçl› yat›r›mlara da
öncülük yapan Ford Oto-
san, il genelinde yap›m›n›

gerçeklefltirdi¤i t›p fakültesi tan› mer-
kezi, otomotiv meslek yüksekokulu ve
anadolu lisesinden oluflan e¤itim ku-

rumlar›na son olarak bir ilkö¤retim
okulunu ekledi.  
“Dünyan›n en iyi Ford fabrikas›” olarak
kabul edilen dev sanayi kuruluflunu
Kocaeli’ne kuran Ford Otosan, bu ilde-
ki e¤itime destek yat›r›mlar›nda da ön-
cü bir rol oynuyor. Özellikle Marmara
depreminin ard›ndan ilde çok say›da

sosyal yard›m faaliyeti yürüten Ford
Otosan, flimdiye kadar e¤itim alan›nda
da pek çok projeye imza att›. Bu proje-
lerin son halkas›n› ise Vehbi Koç Vak-
f›’n›n önderli¤inde, “E¤itime Yüzde Yüz
Destek” slogan›yla hayata geçirilen
Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu olufltur-
du. Okul, geçti¤imiz günlerde düzenle-

osyal sorumluluks

S

Ford Otosan Kocaeli’nde
e¤itim yat›r›m›nda da öncü
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nen törenle e¤itim ve ö¤retime aç›ld›.
Koç Holding fieref Baflkan› ve Vehbi Koç
Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Rahmi M. Koç okulun aç›l›fl töreninde
yapt›¤› konuflmada, Ford Otosan’›n Ko-
caeli’ndeki e¤itim yat›r›mlar›na vurgu
yapt›.  
Bu y›l içinde Ford Otosan’›n sa¤lad›¤›
imkânlarla Vehbi Koç Vakf› taraf›ndan
hayata geçirilen ikinci okulun aç›l›fl›n›
gerçeklefltirdiklerini ifade eden Rahmi
M. Koç, y›llard›r birçok e¤itim projesini
hayata geçirdiklerini dile getirdi. Sosyal
sorumluluk projeleri hakk›nda bilgiler
veren Rahmi M. Koç, baflta e¤itim olmak
üzere, sa¤l›k ve kültür alanlar›nda 2006
y›l›nda 48, 2007 y›l›nda da 35 milyon
dolarl›k yat›r›m yap›ld›¤›n› ifade etti. 
Ford ile iflbirliklerinin 80 y›ld›r devam
etti¤ini belirten Rahmi M. Koç, bu bafla-
r›l› iflbirli¤i neticesinde Ford Otosan’›n
bugün Türkiye’nin en büyük otomotiv
firmas› ve ikinci büyük sanayi flirketi ol-
du¤una dikkat çekerek, “Türk otomotiv
ihracat›nda birincili¤i sürdürürken, yat›-
r›mc›s›na da en çok kazand›ran flirket ol-
du. Ford Otosan büyümesine devam
ederken, Kocaeli’ndeki fabrikas›yla bir-
likte bölgede, aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu
okulun yan› s›ra Gölcük Anadolu Lisesi,
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Tan›

Merkezi, Otomotiv Meslek Yüksekoku-
lu, ‹hsaniye Meslek Yüksekokulu, Halk
Sa¤l›¤› Merkezi gibi birçok projeye imza
att›” dedi. E¤itime, kültüre, sa¤l›k yat›-
r›mlar›na destek olman›n bir vatandafll›k
borcu oldu¤unu söyleyen Rahmi M.
Koç, “Bina yapmak, içini tefrifl etmek
iflin kolay taraf›. Bu kurumlar›n gerçek
baflar›s› idarecilerine, ö¤retmenlerine
ba¤l›. Sizlerin bu konuda en iyisini yapa-
ca¤›n›za inan›yoruz” diye konufltu.

Bakan Çelik: “Ford Otosan’dan 
her y›l bir okul bekliyoruz”
Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu’nun e¤i-
tim aç›l›fl›na, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik, Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Ko-
caeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹bra-
him Karaosmano¤lu’nun yan› s›ra mülki
erkân, Koç Holding ve Ford Otosan’›n üst
düzey yöneticileri kat›ld›.
Okulun aç›l›fl›nda konuflan Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik, e¤itimin bütçeden
en büyük pay› almas›na ra¤men, ça¤dafl
ülkeler düzeyinde kaynak ayr›lamad›¤›n›
vurgulad›. Bu çerçevede e¤itime katk›la-
r›ndan dolay› Koç Ailesi’ne teflekkür eden
Bakan Çelik, grubun yaratt›¤› ekonomik
büyüklük sayesinde sosyal sorumluluk
projelerini de üstlenerek Türkiye’nin ge-
lece¤ine yat›r›m yapt›klar›n› söyledi. 

Ford Otosan’›n her y›l bir okul açmas›n›
beklediklerini dile getiren Bakan Çelik,
sözlerini flu flekilde sürdürdü: "Ancak b›-
rakt›¤›n›z eserlerle kal›c› olursunuz. Sa-
y›n Vehbi Koç, Türk sanayiine yapt›¤›
katk›lar›n yan›nda sosyal sorumluluk
projelerine de imza att›. Bu tür abide
flahsiyetlerin ço¤almas›n› temenni ediyo-
rum. Yetifltirdi¤i evlatlar› da ne kadar
hay›rl› olduklar›n› gösterdi. Türkiye’nin
birçok yerinde yapt›rd›klar› e¤itim ve
sa¤l›k kurumlar›na kendi ve kurumlar›-

Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan› ‹brahim Karaosmano¤lu: 
“Koç Ailesi’ne teflekkürler”
“Kalk›nman›n temelinde e¤itim var. Bu nedenle e¤itim yat›r›mlar›
ölümsüzdür. Kocaeli her geçen gün kalk›n›yor. Bu kalk›nman›n ana lo-
komotifi e¤itimciler ve e¤itim kurumlar›d›r. Bu okul da bizim ilk ad›m›-
m›z, ilk ›fl›¤›m›z olacak. Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu’nun haz›rlan-
mas›nda eme¤i geçen Koç Ailesi’ne teflekkür ediyorum.”

Kocaeli Valisi Gökhan Sözeri:
“Koç Ailesi toplumun sevgi ve takdirini kazand›”
“Bundan alt› ay önce böyle bir törenle okulumuzun temelini att›k. K›sa
sürede yüzümüzü a¤artan, bizi sevindiren bu okulun flimdi aç›l›fl›n› ya-
p›yoruz. Merhum Vehbi Koç, Türkiye’de sanayinin öncülerindendi,
Anadolu’nun kalk›nmas›na çok büyük katk›lar› ve eme¤i geçti. Türki-
ye’nin dört bir yan›ndaki yat›r›mlar›n› sosyal projeler ve ba¤›fllarla süs-
ledi. Aile olarak da; önder sanayi kuruluflu olman›n ötesinde, toplu-
mun sevgi ve takdirini kazand›. Bu okulu bizlere kazand›ran Ford Oto-
san’a ve Say›n Rahmi M. Koç’a teflekkürlerimizi sunuyoruz.”

Ford Otosan Genel Müdürü Michael Flewitt: 
“Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek”
“Okul projelerine yard›m etmenin zorluklar›n› biliyoruz, bu nedenle
baflar›l› olduklar›n› görmek gerçekten güzel. Fabrikam›zda çal›flan pek
çok kifli bu bölgeden geliyor. Bir bölgedeki ifl dünyas› ve e¤itim kurum-
lar› gibi unsurlar oradaki toplulu¤u oluflturuyor. Okullar da bu toplu-

lu¤un önemli bir parças›. Bir iflyerinin baflar›ya ulaflmas›, ancak o böl-
gedeki tüm unsurlar›n katk›lar›yla olabilir. Bu noktada iflyerlerinin de
bu toplulu¤a bir fleyler vermesi sorumlulu¤u ortaya ç›k›yor. Topluluk ve
ifl dünyas› böylece çok daha iyi bir flekilde bir araya gelebilir. Bizim
de e¤itim alan›nda gerçeklefltirdi¤imiz sosyal sorumluluk projeleri,
planlar›m›z do¤rultusunda devam edecek.”

Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Bahtiyar Gürsoy: 
“Ö¤rencilerimiz çok flansl›”
“Bir y›l önce protokolü imzalanan okul, e¤itim-ö¤retim döneminin aç›l-
d›¤› 17 Eylül günü e¤itime bafllad›, yani tam zaman›nda yetiflti. Okul
farkl› bir mimari anlay›flla tasarland›. Altyap›s›n›n yan› s›ra güzel ve
estetik bir görünümü de olsun istendi. Bu anlamda kendi türünde bel-
ki de tek örnek. Yine okulumuzda her türlü bilgi teknolojisine ulaflabi-
liyoruz. Her s›n›f›n projeksiyon sistemi, bilgisayar› mevcut. Ayr›ca bir
de bilgisayar laboratuvar› var. Teknik altyap›s› ve fiziki flartlar›yla oku-
lumuzda yok yok. 
Özel sektörün e¤itim alan›ndaki sosyal sorumluluk projeleri öncelikle
kalite ve anlay›fl farkl›l›¤› getiriyor. Özel sektörün bak›fl aç›s›ndaki ge-
nifllik, e¤itime de perspektif kazand›r›yor. Milli E¤itim camias› olarak
Koç Toplulu¤u ile yap›lan bu iflbirli¤inden çok memnunuz. Ö¤rencile-
rimizi flansl› görüyorum, çünkü okulumuzda bilgi teknolojilerine çok
daha kolay ulaflma imkân›na sahipler. 10 bin kitapl› bir kütüphanemiz
var. Ford Otosan yetkililerinin deste¤i bununla da bitmiyor, ayr›ca
okulumuzun bak›m ve onar›m iflleriyle de ilgileneceklerini söylediler.”

Neler söylediler?

• Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu
• Gölcük Anadolu Lisesi
• Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi 

Tan› Merkezi
• Otomotiv Meslek Yüksekokulu
• ‹hsaniye Meslek Yüksekokulu
• Halk Sa¤l›¤› Merkezi
• Gölcük Gözlemtepe Kal›c› Konut

Projesi (Ford ve Ford Otosan olarak) 
• Ford Otosan Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu

(VKV ile birlikte)
• Eskiflehir ‹lkö¤retim Okulu 

(VKV ile birlikte)

Ford Otosan’›n sosyal
sorumluluk yat›r›mlar›:
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n›n adlar›n› verdiler. Bin ö¤renciye e¤i-
tim ve ö¤retim flans› sa¤layan Koç Aile-
si’ne, yetkililerine ve Koç Holding fieref
Baflkan› Rahmi Koç’a teflekkür ediyo-
rum.” Törendeki öteki konuflmac›lar
da Ford Otosan’›n Kocaeli’ndeki e¤itim
ve sosyal amaçl› yat›r›mlar›n›n önemi-
ne iflaret ettiler. Konuflmac›lar ayr›ca,
Ford Otosan ‹lkö¤retim Okulu’nda e¤i-
tim görecek ö¤rencilerin, sahip olduk-
lar› olanaklar bak›m›ndan flansl› olduk-
lar›n› ortak görüfl olarak dile getirdiler.
Mimari özellikleri ve teknik altyap›s›y-
la modern e¤itim kurumu çizgisinin
yakaland›¤› okulda bulunan 33 ders-
likte 990 ö¤renci e¤itim görecek. Top-
lam 2 bin 500 metrekarelik kapal› ala-
na sahip olan Ford Otosan ‹lkö¤retim
Okulu, alt› ay gibi k›sa bir sürede, 7
milyon YTL’ye infla edildi. Spor yap›la-
bilecek kapal› ve aç›k alanlar›n yer ald›-
¤› okulda, ayr›ca her s›n›fta projeksi-
yon cihaz› ve bilgisayar bulunuyor.  

“Ülkem ‹çin” projesi,
2007 y›l›nda da Türkiye’nin
dört bir yan›ndan tüm
bayilerin kat›l›m›yla sürüyor

Ülkenin dört bir yan›
“Ülkem ‹çin” çal›fl›yor

Neler söylediler?
Nigar Alt›n (Ö¤retmen)
Ö¤retmenler, ö¤renciler 
ve veliler çok mutlu…
Böyle bir okulda görev yapt›¤›m için çok
mutluyum. Adeta evimden bile güzel bir
okulda görev yap›yorum. Koç Toplulu-
¤u’na ve Ford Otosan yöneticilerine teflek-
kür ediyorum. 28 y›ld›r ö¤retmenlik yapan
biri olarak emeklili¤ime kalan iki y›l› bu
okulda geçirmek beni çok mutlu ediyor.
Müzeyyen ‹fliler (Ö¤retmen): 31 y›ld›r ö¤ret-
menlik yap›yorum. Son iki y›l› böyle bir
okulda geçirece¤im için mutluyum.
Filiz Havan (Ö¤retmen): Koç Toplulu¤u’na
çok teflekkür ediyorum, e¤itimci olarak
bizleri mutlu ettiler. Onlardan sadece bir
de güvenlik görevlisi istiyorum.
Ahmet Karatafl (Veli): Okulu gezme imkân›-
m›z oldu. Çok be¤endik ve oldukça da fla-
fl›rd›k çünkü teknolojiden yararlanma ve
temizlik aç›lar›ndan çok farkl› oldu¤unu
gördük. Aç›kças› özel okul gibi olmufl. Ya-
panlara çok teflekkür ederiz.
Mehmet Coflar (Veli): 0‹zmit’te buna benzer
baflka bir okul oldu¤unu sanm›yorum. Yet-
kililere teflekkür ediyorum.
Mehmet Alt›ntafl (6-C s›n›f› ö¤rencisi): “Orta bi-
rinci s›n›fa gidiyorum. Okulun her yeri çok
güzel. Mesela her s›n›fta bilgisayarlar var.
Görünce çok flafl›rd›k.”
O¤uzhan Tanta¤ (6-C s›n›f› ö¤rencisi): “Çim sa-
ha, internet, spor sahalar›… Okulumuzu
çok seviyoruz. Art›k okula gelmekten çok
keyif al›yoruz.”

Koç Toplulu¤u’nun geçti¤imiz y›l bafl-
latt›¤› ve art›k geleneksel hale gelmifl
olan “Ülkem ‹çin” projeleri, toplulu¤a
ba¤l› flirket, bayi ve çal›flanlar›n kat›l›m›
ile 2007 y›l›nda da devam ediyor. ‹flte
bayilerin sosyal dayan›flma örne¤iyle el
ele vererek destek olduklar› sosyal so-
rumluluk projelerinden baz›lar›...

Bingöl’de okula bahçe düzenlemesi
Bingöl Arçelik-Beko Bayii Sevra Day.
Tük. Ltd. fiti.-Tuncer Ç›lgasit koordina-
törlü¤ünde, ‹MKB-Mustafa Kemal Pafla
‹lkö¤retim Okulu’na bahçe düzenleme-
si yap›ld›. Proje kapsam›nda, toprak
içinde olan araziye kilitli tafl döflendi.

Mu¤la’da okul onar›m›
Mu¤la Arçelik Bayii Ça¤lar Ltd. fiti. yet-
kilisi Kenan De¤ertafl koordinatörlü-
¤ündeki proje ile Orhaniye ‹lkö¤retim
Okulu’nun çat› onar›m› ve Yerkesik ‹l-
kö¤retim Okulu’nun çevre duvar› infla-
s› ile tören alan› onar›m›, bahçe ve okul
girifl kap›s› onar›m› çal›flmalar› yap›ld›.

Ad›yaman’da e¤itime destek
Ad›yaman Arçelik Bayii M. ‹lhan Suba-
fl› koordinatörlü¤ünde ve Koç Hol-
ding’den de al›nan destekle merkeze
ba¤l› Burç Köyü’nde yer alan Burç ‹l-
kö¤retim Okulu onar›ld› ve okulun
çevre düzenlemesi yap›ld›. Proje, e¤itim
altyap› hizmetleri alan›nda yürütülerek
e¤itsel, sosyal ve kültürel kriterler de
göz önüne al›nd›.

Amasya’da iflitme engelliler 
ilkö¤retim okulu’na cihaz
Amasya Arçelik Bayii Özkök Ticaret
yetkilileri Ulvi Özkök ve Sedat Özkök

koordinatörlü¤ünde Lokman Hekim
‹flitme Engelliler ‹lkö¤retim Okulu’na
en son teknoloji olan 10+1 FM Telsiz
sistem iflitme cihaz› al›narak iflitme en-
gelli çocuklar›n topluma kazand›r›lma-
s›na destek olunmas› amaçland›.

Adana’da köy okulu yenilendi
Adana Bayii Gizerler A.fi.’nin sahibi Ali
Gizer koordinatörlü¤ünde 50 bayinin
de kat›l›m›yla gerçeklefltirilen proje
kapsam›nda, Tuzla Ça¤›rkanl› Kö-
yü’ndeki Ça¤›rkanl› ‹lkö¤retim Oku-
lu’nun e¤itim alan› düzenlendi. Daha
önce bir derslikte 90 ö¤rencinin talebi-
nin e¤itim almaya çal›flt›¤› okulda yeni
eklenen iki derslikle okul yeni ö¤retim
y›l›na haz›rland›.

Denizli’de hastaneye 
cihaz deste¤i
Denizli’de Opet Bayii Uzuno¤lu Pet-
rol’ün sahibi Sad›k Uzuno¤lu koordina-
törlü¤ünde gerçeklefltirilen projede, Pa-
mukkale Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi’nin Yenido¤an bölümüne,
prematüre bebek do¤umlar›nda kulla-
n›lan ventilasyon cihaz ve aparatlar› do-
nan›m› al›nd›.

K›r›kkale’de üç ayr› proje
K›r›kkale Arçelik Bayii Rasim Tekdemir
koordinatörlü¤ünde üç proje gerçeklefl-
tirildi. K›r›kkale Üniversitesi kampüs
bilgisayarlar› yenilendi, ilave bilgisayar
al›m› yap›ld›. ‹kinci olarak K›r›kkale
Çocuk Yuvas›’na çocuklar›n do¤al or-
tamda yaflamlar›n› devam ettirmesi için
evcil hayvan bar›na¤› yap›ld›. Son pro-
jede ise yine yuvaya e¤itim amaçl›
oyuncaklar al›nd›.
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“Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi
kapsam›nda ülke çap›nda görev almak üzere 

Koç Toplulu¤u çal›flanlar› aras›ndan 
235 Meslek Lisesi Koçu (MLK) seçildi. 

“Gönüllü Koçlar” e¤itim de ald›lar

oç Toplulu¤u’nun 2006-
2007 e¤itim-ö¤retim dö-
neminde bafllatt›¤› “Mes-
lek Lisesi Memleket Mese-
lesi” projesinde, Meslek

Lisesi Koçlar›’n›n seçilmesi ve e¤itim-
den geçirilmesiyle önemli bir ad›m da-
ha at›ld›. Topluluk çal›flanlar› aras›n-
dan seçilen toplam 235 “Gönüllü
Koç”, bilgi ve deneyimlerini gençlerle
paylaflarak onlar›n geleceklerine ›fl›k
tutmay› hedefliyor.
Projenin meslek liseleri üzerinden ha-
reket etmesinde, her y›l Ö¤renci Seç-
me S›nav›’na giren 2 milyona yak›n
gencin yüzde 70’inin üniversitelere
yerlefltirilemeyip iflsizler ordusuna ka-
t›lmas›n›n büyük pay› var. Geliflmifl ül-
kelerde ise gençlerin yüzde 65’inin
meslek liselerine yönlendirilmesi ger-

çe¤inden hareket eden Koç Toplulu¤u,
Türk gençlerinin de teknik donan›ma
sahip olarak ülke ekonomisine katk›da
bulunmas›n› amaçl›yor.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan seçilen
235 “Gönüllü Koç”, Eylül ve Ekim ay-
lar›nda projenin kapsam›na genifl bi-
çimde yer veren birer günlük e¤itime
kat›ld›lar. “Meslek Lisesi Memleket
Meselesi” projesinin tan›t›m›n›n yap›l-
d›¤› e¤itimde “Koçlar”, birbirleriyle ile-
tiflim kuracaklar› portal hakk›nda da
bilgi sahibi oldular. Herhangi bir kar-
fl›l›k beklemeksizin gençlere katk› sa¤-
layacak olan “Koçlar”a “gönüllülük” il-
kesi ve koçluk görevinin kapsam› hak-
k›nda bilgiler verildi. 235 yetkin isim
ayn› zamanda lise ça¤›ndaki ö¤renci-
lerle nas›l iletiflim kurulmas› gerekti¤i-
ne dair ipuçlar› da edindiler.

K

MeLeK’ler
e¤itimden geçti

Ne dediler?

Divan Hotel’den MLK Müzeyyen Özsöz-
gün: E¤itimde, üstlendi¤imiz sorumlulu¤un
ciddiyeti hakk›nda bilgilendirildik. MLK’lar
olarak projeye nas›l katk›da bulunabilece-
¤imiz konusunda beyin f›rt›nas› yapt›k ve
bilgi paylafl›m›nda bulunduk. Bursiyer
baflvurular›n›n sona ermesinden sonra
proje liderlerimizin yönlendirmeleriyle
MLK’lar olarak ortak ad›m atmaya baflla-
yaca¤›z. Türkiye’de pek çok gencin iflsizlik
s›k›nt›s› çekti¤ini ve flirketlerin yetiflmifl ele-
man sorunuyla karfl› karfl›ya oldu¤unu bi-
liyoruz. Proje, bu sorunun çözümüne kat-
k›da bulunaca¤› için Koç Toplulu¤u’na ya-
k›fl›yor. Bizler de projeye katk›da bulun-
maktan mutluluk duyaca¤›z.”

Tüprafl’tan MLK Elvan Y›ld›r›m: “E¤itim
çok faydal› geçti. Okul müdürüyle iki defa
görüflerek bursiyer müracaatlar› konusunu
ele ald›k. Ayr›ca K›r›kkale Rafinerisi E¤itim
Koordinatörü Gülnur Günal ile üç kez gö-
rüflerek de¤erlendirmeler yapt›k. Ben de
meslek lisesi mezunu olan gönüllü bir Koç
olarak, böyle de¤erli bir projede bizlerin
önemli bir yer tuttu¤unu düflünüyorum.
Projenin memleketimizin ve ö¤rencilerin
gelece¤i için ümit verdi¤i kanaatindeyim.”

Aygaz Samsun’dan MLK Aytaç Taygal:
“Projeye, e¤itimle ilgili faaliyetlerde bulun-
may› sevdi¤im için gönüllü olarak kat›l-
d›m. Bu projede MLK olarak yer almak in-
sana bambaflka bir duygu yaflat›yor. Belki
zor olacak ama baflaraca¤›m›za inan›yo-
rum. Baflar›l› gençler Koç Toplulu¤u’nda
iyi yerlere gelebilecekler. Samsun Atakum
Endüstri Meslek Lisesi’nde gerekli baflvuru-
lar› toplamaya bafllad›k. Ö¤renci seçimini
okul idarecileriyle birlikte gerçeklefltirece-
¤iz. Projenin uygulamas›na yönelik bütün
planlar›m›z flimdiden haz›r.”

Otokoç MLMM fiirket Sorumlusu Ahmet Üçok:
“‹flimi daha iyi planlay›p çocu¤uma ay›r-
d›¤›m zaman gibi koçlu¤a zaman ay›ra-
ca¤›m. Bu ifl emek istiyor, ama gençlerin
gelifltiklerini görmek bizlere büyük haz ve-
riyor.”

Otokar MLMM fiirket Sorumlusu Engin Abac›lar:
“Koçlu¤un çarpan bir etkisi var. Bu iflin
bizlerden pek çok gönüllüye çarpaca¤›na
inan›yorum. Gönüllülük örnek al›n›r, Me-
LeK’ler örnek al›nan olacaklar.” 

Migros ‹stanbul’dan MLK Ayhan Çal›flkan: “A¤›r
aksak yürüyen birine koltuk de¤ne¤i ola-
ca¤›z.” 
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oç Holding Emekli ve Yard›m Sand›¤›
Vakf›, Koç Toplulu¤u flirketlerinde çal›-
flan ve ayn› zamanda Sosyal Sigortalar
Kurumu’na tabi olan çal›flanlara “ek sos-
yal güvence ve yard›m” sa¤lamak amac›y-

la kurulmufl bir sosyal güvenlik kurumu. Vak›f kuruldu-
¤u 1967 y›l›ndan 1977’ye kadar yaklafl›k 9 bin 500 üye
say›s›na ulaflm›fl. Sonra ayn› y›l Maliye Bakanl›¤›’ndan
kaynaklanan bir vergi sorunu yüzünden neredeyse tasfiye
noktas›na kadar gelmifl. Ancak Koç Ailesi’nin deste¤i vak-
f›n yeniden hayat bulaca¤› dönemin ivmesi olmufl. Vergi
konusundaki y›ld›r›c› yaklafl›m›n hukuksal mecralarda ›s-
rarl› takibi 1983 y›l›nda Dan›fltay’da vak›f lehine çözül-
müfl. Bu, vakf›n tarihinde adeta bir milat olarak kabul edi-
liyor, çünkü o tarihten sonra üye say›s› ilk y›llarda ulafl›-
lan rakamlar›n da üstüne ç›km›fl. Bugün 48 bin kiflilik bir

K

“Destek verdi¤imiz üye say›s›

16 B‹NE YAKLAfiTI”

KOÇ HOLD‹NG EMEKL‹ VE YARDIM SANDI⁄I VAKFI
GENEL MÜDÜRÜ VAHDETT‹N AKYENER:

Koç Toplulu¤u flirketlerinde ifle
bafllayan 35 yafl›n alt›ndaki her çal›flan

Koç Holding Emekli ve Yard›m
Sand›¤› Vakf›’na üye oluyor. 

Üyelerinin geleceklerine katk›
sa¤lamak için onlar›n kendi ad›na,

iflverenlerin de onlar ad›na
birikimlerini ço¤altmay› hedefleyen

Vakf›n bugün 48 bin üyesi var
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etki alan›na sahip olan Koç Holding
Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf› bafllang›-
c›ndan beri odakland›¤› hedefe, üyeleri-
nin geleceklerine katk› sa¤lamaya devam
ediyor. Vakf›n Genel Müdürü, ayn› za-
manda 38 y›ll›k Koç çal›flan› Vahdettin
Akyener ile vakf›n kuruluflu, sundu¤u
hizmetleri, farkl›l›klar› ve gelecek projele-
rini konufltuk. 

Koç Holding Emekli ve Yard›m Sand›¤›
Vakf›’n›n ortaya ç›k›fl serüveninden
bahseder misiniz, hangi ihtiyaçtan yola
ç›k›larak vak›f kurulmufl?
Rahmetli Vehbi Koç ve yak›n çal›flma ar-
kadafllar›n›n beraber tasarlay›p 1967 y›-
l›nda hayata geçirdikleri bir kurumuz. O
tarihlerde geçerli olan Sosyal Sigorta Yasa-
s›’na göre çal›flanlar prim ödedikleri mat-
rahlar›n yaklafl›k yüzde 70’i üzerinden
emekli maafl› alabiliyorlard›. Sonradan bu
oranda bir miktar geriye do¤ru düflüfl ol-
du. Vehbi Koç, çal›flanlar›n hayat stan-
dartlar›n›n yüzde 100’den yüzde 70’e
düflmesini engellemek üzere aradaki yüz-
de 30’luk fark› verecek bir vak›f kurma
fikrini bu yüzden gelifltirdi. Böylece Koç
çal›flanlar› emekli olduklar›nda mevcut
standartlar›n› koruyarak hayatlar›na de-
vam edebileceklerdi. Yöntemse basitti:
Çal›flanlar›n maafllar›ndan belli bir aidat
kesintisi yap›l›yor, bir o kadar da iflveren
buna katk›da bulunuyordu. Oluflan fon
sayesinde de üyelerin gelecekleri garanti
alt›na al›nm›fl oluyordu.

O y›llarda benzer nitelikte faaliyette bu-
lunun kurum ve kurulufllar var m›yd›?
Ço¤unlukla bankalar›n ve sigorta flirketle-
rinin benzer nitelikte vak›flar› vard›. Daha
sonra özel teflekküllerde de bu tip vak›flar
olufltu. Ancak 2001’de ç›kan Bireysel
Emeklilik Yasas› ile birlikte bizim gibi va-
k›flar›n hayata geçirilmesinin önündeki
teflvik edici unsurlar ortadan kald›r›ld›.
Mevcutlar devam ettirilmekle birlikte,
benzer nitelikli hizmet sunma talepleri bi-
reysel emeklilik sistemine yönlendirildi. 

Vak›f kuruldu¤unda kaç üyesi vard›? 
1967’den 1977’ye kadar 9 bin 500 üye
say›s›na ulafl›ld›. Fakat 1977’de karfl›laflt›-
¤›m›z bir vergi problemi yüzünden s›k›n-
t›l› bir süreç yafland›. Maliye, iflverenin
çal›flanlar› ad›na vakfa ödedi¤i rakamlar›
gider yazmas›n› yasaya ayk›r› buldu. Ge-
rekçelerini de flöyle aç›kl›yorlard›: ‹flve-
ren sigortadan dolay› bir gider yaz›yor ve
bunu vergi matrah›ndan düflüyordu. Va-

k›f arac›l›¤›yla ayn› gaye için yap›lan bir
uygulamay› da vergi matrah›ndan indir-
mesi do¤ru de¤ildi. Bu geliflme üzerine
vak›f oluflumundan vazgeçilmesi günde-
me geldi. Çünkü flirketler, vak›f üzerin-
den çal›flanlar› ad›na yapt›klar› katk› pay-
lar›n› gider yazamazlarsa bu iflin maliyeti
çok artacakt›. Vak›f resmi senedine göre
üye say›s› bin kiflinin alt›na gelmesi ha-
linde vak›f kendi kendini feshedecekti. 
O tarihte maliyenin görüflünün a¤›rl›k ka-
zanmas›ndan ötürü bir anlamda vakf›n
tasfiyesine gidildi. ‹flte tam bu dönemde
Koç Ailesi “Biz bunu bin bir güçlükle kur-
duk, dolay›s›yla böyle çabuk vazgeçeme-
yiz, konuyla ilgili hukuksal süreçleri pro-
fesyonel düzeyde bafllatal›m” dediler. Hu-
kuksal mercilerde gerekli tertibatlar al›n-
d› ve profesyonel yöneticiler de bunu ma-
liye nezdinde dava konusu yapt›lar.
1977’de bafllayan dava 1983’te Dan›fl-
tay’da dörde bir lehimize sonuçland›. O
tarihte vakf›n üye say›s› 1500’e kadar
düflmüfltü. Bugün üye say›m›z 48 bin.

Peki bu alt› y›ll›k mücadeleyi üyelerini-
ze nas›l anlatt›n›z?
Bu arada maalesef yeni üye kayd› almad›k,
ç›kmak isteyenleri de teflvik eder durum-
da olduk. Say›m›z 9 bin 500’den 1500’e
do¤ru inerken bir anda hukuksal mücade-
leyi kazand›¤›m›z için vak›f olarak yeni-
den hayat bulduk ve bugünlere geldik.

Koç Toplulu¤u ile vak›f aras›ndaki ilifl-
kiyi biraz açar m›s›n›z?
Koç Toplulu¤u’nu oluflturan flirketler
Emekli ve Yard›m Sand›¤›’n›n en önemli

aya¤›n› oluflturuyorlar. Ancak çal›flanla-
r›n›n geleceklerine katk› sa¤lamak ama-
c›yla hayata geçirilen bu oluflumun fikir
babas› Vehbi Koç ve süreklili¤ini sa¤la-
yan Koç Ailesi’nin katk›lar›n› da unut-
mamak gerek.

Vakf›n kaç flirketle ortakl›¤› var?
Koç Toplulu¤u’na ba¤l› 89 flirketin vak›f
üyeli¤i devam ediyor. Koç Finansal Hiz-
metler ve onun alt›nda konumlanan Koç
Factoring, Koç Leasing, Koç Finansal ve
Yap› Kredi Bankas› üyemiz de¤il. Onlar›n
kendi vak›flar› var. 

Vakfa kimler üye olabiliyor?
Beyaz yakal›lar, yani memur statüsünde
olanlar do¤rudan üyemiz oluyor. ‹flçi ko-
numundakiler ise iste¤e ba¤l› olarak kat›-
l›m sa¤l›yorlar. Üye say›m›z›n yaklafl›k 20
bini memur, kalan› da iflçi statüsünde.

Üyelerinize sa¤lad›¤›n›z yard›m ve hiz-
metler neler? 
Üyelerimize ölüm, hastal›k sebebiyle çal›-
flamama ve maluliyet hallerinde “risk te-
minat›” ödüyoruz. Emeklilik veya üyeli-
¤in sona ermesi halinde “toptan ödeme”
veya emekli ayl›¤› ödemesi (belli bir k›-
dem sonras›) seçeneklerini sunuyoruz.
Ölüm halinde varislerinin çal›flan›m›z›n
ödedi¤i son aidat›n rakamlar› üzerinden
84 ay ve üstünde olanlar›n 65 maafl tuta-
r›nda tazminat alma haklar› var. Maluli-
yetleri halinde de kay›plar›na göre tazmi-
nat al›yorlar. Ayr›ca mesken edinme ve
belirli ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için fi-
nansman deste¤i, efl ve çocuklar dahil ol-

“Sosyal Sigortalar Kurumu
70 bin kiflilik personeliyle 

5 milyon kifliye hizmet 
veriyor, biz ise 12 kifliyle

48 bin kifliye hizmet 
veriyoruz”

“Buras› bizim evlad›m›z gibi oldu. Gerçekten güzel fleyler yapt›¤›m›z› düflünüyoruz.
Üyelerimizle bir araya geldi¤imizde onlardan güzel geri dönüfller al›yoruz. Mutlu olduklar›n›
söylüyorlar. Biz de onlar›n mutluluklar›ndan ufak da olsa kendimize bir pay ç›kart›yor ve
yapt›¤›m›z ifle daha çok motive oluyoruz.”

Mutlu üyeler mutlu çal›flanlar yarat›yor
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mak üzere sa¤l›k sigortas›ndan yararlan-
ma hizmeti sunuyoruz.

Di¤er kredilendirme kurulufllar›na gö-
re sizin sa¤lad›¤›n›z avantajlar neler?
Ev kredisi 48 ay, otomobil 24, dayan›kl›
tüketim mal›, otomobil, evlilik kredileri
ise 18 ay vadeli. Bu hizmetin üyelerimize
k›sa vadede avantajlar› var. Örne¤in al-
d›klar› anaparay› aynen anapara olarak
ödüyorlar. Üstüne herhangi bir faiz ko-
nulmuyor. Ancak bir miktar geleceklerin-
den yiyorlar. Yani kredi olarak ald›klar› fi-
nansman onlarda kald›¤› sürece vakf›n o
tarihteki veriminden yararlanam›yorlar.
Örne¤in üyemizin birikimi 100 YTL, bu-
nun 10 YTL’sini ödünç verdik, ödünç ve-
rilen 10 YTL’nin nemas›n› alam›yorlar. 

Bugüne kadar kredilerinizden kaç üye-
niz faydaland›? 
Finansman yard›m›n›n bafllad›¤› günden
2006 y›l› sonuna kadar 6 bin 248 kifliye
finansman yard›m›, 9 bin 643 kifliye de
ihtiyaç finansman› sa¤land›. Toplam 15
bin 891 kifli bu hizmetten yararland›. 

Sa¤l›k hizmeti neleri kaps›yor? 
1997 y›l›nda bafllatt›¤›m›z sa¤l›k hizme-
tinden 36 ay› dolduran her topluluk ça-
l›flan› faydalanabiliyor. Hizmet bedelinin
2/3’ünü vak›f, 1/3’ünü de üyeler, 12 eflit
taksit esas› üzerinden karfl›l›yor. Üyeler
kendilerinin d›fl›nda efllerini ve 24 yafl›-
na kadar çocuklar›n› da hizmetin kapsa-
m› içine alabiliyorlar. Sa¤l›k hizmeti
kapsam›nda yatarak ve ayakta tedavi se-
çenekleri yer al›yor. ‹lk üç y›l birikimle-
rinin oluflmas› sebebiyle bu hizmet veril-
miyor. 3-10 y›l, 10-20 y›l, 20 y›l ve üstü
çal›flanlar›n ald›klar› sa¤l›k hizmetinin

içeri¤i de k›deme ba¤l› olarak çeflitleni-
yor. Örne¤in 20 y›l ve üstündeki üyele-
rimize limitsiz sa¤l›k hizmeti veriyoruz.
Verdi¤imiz hizmetin en önemli cazibele-
rinden biri, bafllad›¤›m›z tarihte bütün
mevcut rahats›zl›klar› sisteme dahil et-
memiz. Normal sigorta flirketleri bunu
yapm›yor. Kendilerine masraf kap›s› aça-
cak hiçbir fleye “evet” demiyorlar. Zaten
sigortac›l›¤›n mant›¤›nda “bilinmeyeni
sigortalamak” vard›r. Bugün sa¤l›kl›ysa-
n›z sigortan›z yap›l›r, ama yar›n hasta ol-
du¤unuzda hastal›kl› alan d›fl›ndakiler
sigortalan›r. E¤er sigortan›z onu da kap-
sas›n istiyorsan›z priminiz artar. 

Bir çal›flanlar›n Koç Toplulu¤u’ndan
ayr›lmas› durumunda Vak›f üyeli¤ini
devam ettirmesi söz konusu mu?
Evet ama bunun için bir çal›flan›n en az
180 ay›n› doldurma, bayanlarda 50, er-
keklerde 55 yafl›na kadar çal›flma flart›n›
ar›yoruz. Bu flartlara sahip olan çal›flanlar
vakf›m›zda “iste¤e ba¤l›” üyelik s›fat›yla
varl›klar›n› devam ettirebiliyorlar. Primle-
rini de d›flardan yat›r›yorlar. “Aktif” üye-
lerle “iste¤e ba¤l›” üyeler aras›nda hizmet
yönünden hiçbir fark yok, ancak “iste¤e

ba¤l›” üyelerimiz vakf›n finansman yar-
d›mlar›ndan yararlanam›yorlar.

Vakf›n yürüttü¤ü sosyal sorumluluk
projeleri var m›?
Vakf›n henüz proje halinde olan bir hu-
zur ve bak›mevi çal›flmas› var. Vak›f üye-
lerimiz emekliliklerinde bizdeki birikim-
lerini içerde b›rakarak bu befl y›ld›zl› te-
sisten ömür boyu faydalanmak suretiyle
de¤erlendirebilecekler. Projeyi 2008-
2009 y›llar›nda gerçeklefltirmeyi hedefli-
yoruz.

Vakf›n organizasyon yap›s› nas›l?
Burada toplam 12 kifliyiz. Muhasebe, bil-
gi ifllem ve üyelerle iliflkileri yürüten bö-
lümlerimiz var. Çarp›c› bir k›yaslama ol-
mas› aç›s›ndan flu örne¤i verebilirim: Sos-
yal Sigortalar Kurumu 70 bin kiflilik per-
soneliyle 5 milyon kifliye hizmet veriyor,
biz ise 12 kifliyle 48 bin kifliye hizmet ve-
riyoruz. Tabii vakfa üye flirketlerin insan
kaynaklar›n›n da sistemin kusursuz iflle-
mesindeki pay› büyük.

Sizce Türk toplumu birikim yapabilen
bir yap›ya sahip mi?
Birikim için biraz zorlama ihtiyac› hisse-
den bir toplumuz. Tabii o kadar çok ihti-
yaç var ki, medyan›n da tüketim teflvikiy-
le insanlar biriktirmekten ziyade tüket-
meye yönelik bir yaflam anlay›fl›yla önleri-
ne bak›yorlar. Tasarruf duygusu insan›n
kendi iste¤iyle oluflmuyor. E¤er tüketim
odakl› bir çevredeyseniz bundan etkileni-
yorsunuz. Bizim gibi kurumlar›n varl›¤›,
aile içindeki tasarruf duygusu ve kiflisel
idare anlay›fl› birikim kültürünü olufltu-
ruyor. Hem bugünü hem yar›nlar› ›skala-
madan yaflamak laz›m.

“Koç Holding Emekli ve
Yard›m Sand›¤› Vakf›,

üyelerine benzer
kredilendirme

kurulufllar›ndan 
çok daha avantajl›

finansman ve ihtiyaç 
kredisi sa¤l›yor”

Koç Toplulu¤u çat›s› alt›nda 1969’da
Aygaz’da muhasebe memuru olarak
çal›flmaya bafllad›. 1978 y›l›nda Alpez
flirketinin kurulmas›n›n ard›ndan ku-
rumsal muhasebe memuru olarak gö-
rev yapt›. 1990 y›l›ndan itibaren Hol-
ding Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf›
Genel Müdürü olarak görev yap›yor.

Vahdettin Akyener
kimdir?

VAKIF ÇALIfiANLARA DESTEK VER‹YOR
Koç Holding Emekli ve Yard›m Sand›¤› Vakf›’n›n üyeleri taraf›ndan 2001-2006 y›llar› aras›nda

kullan›lan mesken ve ihtiyaç finansman›n›n dökümü flöyle:

Kifli say›s› Kredi miktar› (YTL) Kifli say›s› Kredi miktar› (YTL)Y›llar

2001 126 486.323 85 238.564

2002 109 661.042 89 378.296

2003 162 1.499.774 134 1.015.813

2004 138 2.017.409 164 1.363.859

2005 206 3.496.207 214 1.907.632

2006 245 5.080.319 237 1.898.393

Mesken kredisi ‹htiyaç kredisi
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içimizden bir i

ecep Temizesen tam 15 y›ld›r To-
fafl’ta çal›fl›yor. 1992 y›l›nda pres
atölyesinde mühendis olarak ça-

l›flmaya bafllayan ve kal›p yap›m›n›n yan›
s›ra parça üretimi konular›nda uzun süre
mühendislik bölümünde görev yapan Te-
mizesen, 2003’te mühendislik bölümü

yöneticili¤ine atanm›fl. 2007’nin Nisan
ay›ndan itibaren ise Pres Üretim Müdürü
olarak görev yap›yor. Yaklafl›k 300 kifliden
oluflan müdürlükte Tofafl’ta üretilen tüm
modellerin önemli sac parçalar›n›n üreti-
mini gerçeklefltiriyorlar. Sami fiahin ise
Tofafl’ta 1984 y›l›nda çal›flmaya bafllam›fl.

Pres atölyesinde Yal›n Tak›m Lideri olarak
görev yapm›fl olan fiahin, aradan geçen 23
y›l›n ard›ndan yaklafl›k 2.5 ay önce emek-
li olduktan sonra “Y›l›n ‹flçisi” ödülü ile
buluflmufl. ‹flte MPM’den ödül kazanan
her iki Tofafl çal›flan›n›n çal›flmalar› ve
ödül üzerine görüflleri...

R

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)
taraf›ndan 2006’n›n “Y›l›n ‹flçisi” 

ve “Y›l›n ‹flvereni” ödüllerini kazanan Tofafl
çal›flanlar› Recep Temizesen ve Sami fiahin,

kuruma y›ll›k 450 bin Euro kazand›r›yor

TOFAfi’TA 
‹K‹ BAfiARI ÖYKÜSÜ

TOFAfi PRES ATÖLYES‹ YALIN TAKIM L‹DER‹ SAM‹ fiAH‹N:

“Tofafl’ta çal›flmaktan gurur duydum”
MPM taraf›ndan ”Y›l›n ‹flçisi” ödülünü kazanan
Tofafl Pres Atölyesi Yal›n Tak›m Lideri Sami fia-
hin, ödülü alman›n kendisi için asl›nda sürpriz
oldu¤unu belirtiyor. “Benim için son derece gu-
rur verici bir geliflme oldu” diyen fiahin, daha
önce bu proje ile “En ‹yi Koçlular” yar›flmas›na
da kat›lm›fl ancak dereceye girememifl. fiimdi
MPM taraf›ndan böyle bir baflar›ya lay›k görül-
menin kendisini çok mutlu etti¤ini ifade ediyor. 
Ödül alan projenin ortaya ç›k›fl öyküsünde bir
sorunun kendisine ilham verdi¤ini belirten fiahin, amiri Recep Temize-
sen’in de deste¤i ile Tofafl’a önemli bir y›ll›k getiri kazand›rm›fl. Çal›flma-
n›n ortaya ç›k›fl hikâyesini kendisinden dinliyoruz: “Doblo ön kap›lar›nda
malzeme makasla iki kifli taraf›ndan kesiliyordu. Bu malzemenin aktar›l-
mas›, tafl›nmas›, raflarda bekletilmesi, tekrar iki kifli taraf›ndan kesilmesi
çeflitli kalite sorunlar›na sebep oluyordu. Dolay›s›yla üretimden sonra re-
vizyon gerektiren parça say›s› fazlalafl›yordu. Bu flartlarda çal›flmak olduk-
ça maliyetli ve zor oluyordu. Bu nedenle iyilefltirme yapmay› düflündük. Be-
nim önerim do¤rultusunda çal›flmaya bafllayarak arac›n ön kap›lar›nda
iyilefltirmeler yapt›k. Denemelerimizde makastan gelen malzemenin yerine
direkt rulodan kesilen malzemeyi kulland›k. Bu flekilde makas iflçili¤ini or-
tadan kald›rm›fl olduk. Denemelerde baflar›l› olduktan sonra kal›plar› yap-
t›rd›k ve uygulamaya geçtik. Bu çal›flmayla büyük miktarda tasarruf sa¤la-
d›k. Çünkü daha önce malzeme ithal ediliyordu ancak çal›flmam›zla yerli
malzeme kullanmaya bafllad›k. Hem kalite hem iflçilik hem de maliyet aç›-
s›ndan ortaya önemli miktarda bir kazanç ç›km›fl oldu.”

MPM taraf›ndan ”Y›l›n ‹flvereni” ödülünü kazanan Tofafl Pres Üretim Müdürü
Recep Temizesen, bu baflar›y› nas›l elde ettiklerine dair flunlar› söylüyor: “Ödü-
le konu olan Doblo modelimizde daha önceki süreçte fazla malzeme kullan›m›
söz konusuydu. Bunun yan› s›ra parçan›n pres hatlar›nda imalat› esnas›nda el
iflçili¤inden kaynaklanan kalite sorunlar› ve kapasite kay›plar› yaflan›yordu. Sa-
mi fiahin’in önerisi, malzemenin farkl› bir ölçüde aç›l› olarak otomatik kesim
hatt›nda kesilmesi ve makas kesimi yap›lmadan kal›pta flekillendirilmesiydi.
Öneri incelendi¤inde yap›labilirli¤i teyit edildi ve çal›flmalar gerçeklefltirildi. So-
nuçta önerinin hayata geçirilmesiyle; parça bas›m›nda kullan›lan malzeme

net/brüt oran›nda iyileflme, kullan›lan rulo ge-
niflli¤inin küçültülmesiyle maliyet azalt›lmas›,
makas kesim iflçili¤inin iptali ve el iflçili¤inden
kaynaklanan kalite maliyetlerinin s›f›rlanmas›
kazan›mlar› elde edildi. Bu kazan›mlar›n flirke-
timize mali getirisi ise y›ll›k 450 bin Euro olarak
gerçekleflti.”
Çal›flman›n ortaya ç›kmas›nda “Y›l›n ‹flçisi” seçi-
len Sami fiahin’i, “en büyük katk›y› koyan arka-
dafl›m›z” olarak tarif eden Temizesen, bu çal›fl-
may› ve ödülü, her yerde bir iyilefltirme f›rsat›-

n›n oldu¤unu çal›flanlara göstermesi ve yeni çal›flmalar için teflvik etmesi aç›s›n-
dan önemsedi¤ini de belirtiyor. Bundan sonras› için hedefleri hakk›ndaki söz-
lerine, baflar›l› olmak için her türlü imkânlar›n›n oldu¤unu belirterek bafllayan
Temizesen, tüm çal›flanlar›n kat›l›m›n› daha da art›rarak, yal›n üretim esaslar›-
na uygun bir flekilde çal›fl›p, dünyan›n en rekabetçi pres üretim atölyelerinden
biri olmay› amaçlad›klar›n› belirtiyor.

TOFAfi PRES ÜRET‹M MÜDÜRÜ RECEP TEM‹ZESEN: 

“Baflar› için her imkâna sahibiz”
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aflar› dereceleriyle mezuniyetler... Yurtiçinde ve
yurtd›fl›nda avukatl›k, dan›flmanl›k ve akademis-
yenlik... Ve nihayet siyaset... Cüneyt Yüksel, ‹sta-
bul’da Opet bayilikleri de bulunan aile iflletmesi
Yüksel Petrol Ürünleri Pazarlama San. Ltd. fiirke-

ti’nin ortaklar›ndan... Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi
iken, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde do¤du¤u flehir Mar-
din’den Ak Parti milletvekili seçildi. fiimdiye kadar edindi¤i
deneyimleri milletvekili olarak ülke yarar›na kullanmak istedi-
¤ini belirten Yard. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel, Bizden Haberler’in
sorular›n› yan›tlad›...

Baflar›l› bir e¤itim kariyeri ve akademisyenli¤in ard›ndan
politikaya geçtiniz? Cüneyt Yüksel’in politikadaki hedefi
nedir?
E¤itim ve ifl hayat›m boyunca edindi¤im bilgi birikimimi Tür-
kiye’ye hizmet etme yolunda en iyi flekilde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi çat›s› alt›nda kullanabilece¤imi düflünüyorum. Bir
ülkeye yap›labilecek en büyük iyilik, iyi yasalar yapmakt›r. Bir
hukukçu olarak ülkemizin önemli sorunlar›n›n iyi düzenlen-
mifl ve uygulanabilir yasalar yap›larak afl›labilece¤ine inan›yo-
rum. Bu da elbette donan›ml› milletvekillerinin sa¤lad›¤› katk›-
larla olacakt›r. Di¤er yandan, flu anda mensubu bulundu¤um
AB Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Ko-
misyonu’nda Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam üyeli¤i hedefi-
ne ulaflmak için önemli çal›flmalar yapaca¤›ma inanmaktay›m. 

Önemli akademik çal›flmalar gerçeklefltirdiniz. Bu arada
TÜS‹AD ad›na “Kamu Yönetiminde Etik” konulu bir rapor
da haz›rlad›n›z. Siyasette etik ve kamuda etik konular›n›
birkaç cümle ile nas›l izah edersiniz?
Kamu yönetiminde etik, kamu hizmeti veren kamu görevli-
lerinin, görevlerinin ifas› s›ras›nda etik davran›fl kural ve il-
kelerine ba¤l›l›klar›n› gerekli k›lar. Siyasette etik ise, parla-
menterlerin yasama sürecinde ç›kar çat›flmas› durumlar›ndan
kaç›n›p etik kural ve ilkelerine ba¤l› hareket etmelerini ge-
rektirir. Her iki mekanizman›n da etkin flekilde iflleyebilmesi

B
“Koç Toplulu¤u, ülkemizde yüksek performansl›, rekabetçi ve 

iyi yönetilen kurumlar›n bafl›n› çekmektedir”

CÜNEYT YÜKSEL; OPET BAY‹L‹⁄‹NDEN TBMM’YE... 

“Deneyimlerimi ülkem
için kullanaca¤›m”
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için hesap verebilirlik sistemlerinin uy-
gun olmas› ve saydaml›¤›n kanunla dü-
zenlenmifl, oldukça istisnai haller d›fl›n-
da her aflamada var olmas› gerekir. Di-
¤er yandan devlette etik ya da etik dev-
let, devleti oluflturan tüm erklerin (yasa-
ma, yürütme, yarg›) etik davran›fl ilkele-
rine ba¤l›l›klar›n› gerekli k›lar. 

Doktora çal›flman›zda “Hükümetler,
Çal›flanlar ve Uluslararas› fiirketler”
konusunu irdelediniz. Bu çerçeve için-
de Koç Toplulu¤u’na bakt›¤›n›zda ne-
ler söyleyebilirsiniz?
Koç Toplulu¤u bu konuda Türkiye’de ol-
dukça iyi bir örnek. Koç Toplulu¤u ülke-
mizde yüksek performansl›, rekabetçi ve
iyi yönetilen kurumlar›n bafl›n› çekmek-
tedir. Özellikle kurumsal yönetim ilkele-
rine uyum konusundaki titiz yaklafl›m›,
etkin kurumsal yönetim çerçevesinin te-
mini konusundaki çal›flmalar›, menfaat

sahipleri ve çal›flan haklar› ile ilgili konu-
larda yakalad›¤› ça¤dafl standartlar, Koç
Toplulu¤u’nu bir dünya flirketi konumu-
na getirmektedir. Di¤er yandan kurumsal
yönetim ilkelerinin en önemlilerinden
olan sosyal sorumluluk çerçevesinde yap-
t›¤› çal›flma ve yat›r›mlarla, baflta e¤itim
olmak üzere birçok alanda oldukça
önemli hizmetler vermifltir. 

Ailenizin Opet bayili¤i var. ‹fl yafla-
m›yla ilgili k›saca neler söylemek is-
tersiniz?
Türkiye’de ifl yaflam› küresel ekonomide-
ki geliflmelere ba¤l› olarak h›zla de¤ifl-
mektedir. Türkiye’ye gelen yabanc› ser-
mayenin artmas› ve ekonominin büyü-
mesiyle art›k ülkemizde gelenek haline
gelmifl uygulamalar yerlerini küresel uy-
gulamalara ve yasal düzenlemelere b›rak-
maktad›r. Küresel ürün ve hizmetlerin el
de¤ifltirdi¤i pazar gittikçe büyürken, tek-
nolojik geliflmeler ve ekonomik liberallefl-
me dünya ekonomilerini h›zla birbirine

yak›nlaflt›rd› ve bu sürecin merkezinde
küresel flirketler gibi kavramlar ortaya
ç›kt›. H›zla geliflen dünya ekonomisinde-
ki de¤iflimlere ayak uyduramayan flirket-
ler sistem d›fl›na itildi. Bunun önüne geç-
mek için bir yandan Türk ifl dünyas›n›n
küresel ekonomiye entegre olmas› di¤er
yandan da ekonomideki esneklik ve ser-
bestli¤in önünü açacak yasal düzenleme-
lerin yürürlü¤e sokulmas› gerekmektedir. 

‹fl dünyas›n›n sosyal sorumluluk faali-
yetleri kapsam›nda Koç Toplulu¤u’nun
baflta e¤itim olmak üzere yürüttü¤ü
sosyal sorumluluk projelerini nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz? 
Siyasi kariyerim boyunca izleyece¤im
önceliklerin bafl›nda e¤itimin geldi¤ini
belirtmek isterim. Bu bilinçle yola ç›kan
aile holdinglerimiz ve aile flirketlerimiz
sosyal sorumluluk bilinciyle hareket
ederek çeflitli hay›r iflleri yapmaktad›r. 
Koç Toplulu¤u’nun bu alanda gerçek-
lefltirdi¤i çal›flmalar ise ülkemiz için ol-
dukça de¤erli. Koç Toplulu¤u’nun sos-
yal sorumluluk faaliyetlerinin önemli
bir bölümünü yönetti¤i Vehbi Koç Vak-
f›’n›n infla etti¤i veya maddi yard›mda
bulundu¤u e¤itim kurumlar› Türk milli
e¤itimine önemli yararlar sa¤lamakta-
d›r. Di¤er yandan çeflitli sivil toplum
kurulufllar›na yapt›¤› ayni veya nakdi
yard›mlar e¤itim, sa¤l›k, kültür ve çevre
duyarl›l›¤› gibi alanlarda önemli sosyal
projelerin hayata geçirilmesini sa¤lam›fl-
t›r. Özel olarak Vehbi Koç Vakf›’n›, ge-
nel olarak da Koç Toplulu¤u’nu, ça¤dafl
ve demokratik Türkiye idealine göster-
dikleri sosyal duyarl›l›ktan ötürü tebrik
ederim. 

1970 y›l›nda Mardin’de do¤an Cüneyt Yüksel, 1991’de ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni üs-
tün baflar› ile bitirdikten sonra 1994 y›l›nda Amerika’da Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
yüksek lisans derecesi ald›. “Devletin Yeniden Yap›land›r›lmas›” bafll›kl› tezi en baflar›l› çal›flma se-
çildi. 1996 y›l›nda Stanford Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisans›n› tamamlayan Yüksel, 1998’de
“hukuk doktoru” unvan›n› ve Stanford Üniversitesi taraf›ndan dünyada üstün akademik baflar› gös-
teren 10 ö¤renciye verilen baflar› ödülünü ald›. 1998-2004 aras›nda uluslararas› avukatl›k, dan›fl-
manl›k ve hukuk müflavirli¤i yapan Yüksel’in, 2002’de yay›nlanan “Embedded Strategies in the
21st Century: Governments, Markets and Corporate Partners” adl› kitab› “En okunmas› gereken ki-
tap” olarak övgüler ald›. Yüksel, 2003 y›l›nda ise En Baflar›l› Harvard Mezunu Özel Baflar› Ödü-
lü’ne lay›k görüldü. Devletin yeniden yap›land›r›lmas›, yönetim, küreselleflme, hukuk, ekonomi,
uluslararas› flirketler, kurumsal yönetim, siyaset, Avrupa Birli¤i ve yolsuzlukla mücadele alanlar›n-
da birçok bilimsel çal›flmas› bulunan Yüksel, 22 Temmuz 2007 seçimlerine kadar Bo¤aziçi Üniver-
sitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nde yard›mc› doçent doktor unvan› ile ö¤retim üyesi olarak
görev yapt›. Türkiye Gürefl Milli Tak›m› eski sporcusu olan Cüneyt Yüksel, Harvard Mezunlar Der-
ne¤i Avrupa Baflkanl›¤› görevini de yürütüyor. 

Cüneyt Yüksel: Üniversiteden politikaya...

“Koç Toplulu¤u’nun sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinin önemli bir bölümünü yönetti¤i 

Vehbi Koç Vakf›’n›n infla etti¤i veya maddi 
yard›mda bulundu¤u e¤itim kurumlar› Türk milli

e¤itimine önemli yararlar sa¤lamaktad›r”
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uruluflundan bu yana Koç
Holding’in destekledi¤i
ve yönetim kurulunda
yer ald›¤› TEMA Vakf›’n›n
1990’lardan bu yana uya-

r›da bulundu¤u küresel iklim de¤iflikli-
¤inin yaratt›¤› olumsuz sonuçlar ve
bundan sonras› için yap›labilecekler
üzerine vakf›n genel müdürü Dr. Uygar
Özesmi ile Bebek’teki Divan Pastane-
si’nde görüfltük.

Öncelikle günümüzün en güncel so-
runu küresel iklim de¤iflikli¤iyle ilgi-
li yorumlar›n›z› alabilir miyiz? Dün-

yan›n kendini yenileme kapasitesi ile
insan›n dünyaya yapt›¤› etkiyi de göz
önüne al›rsak sizce bizi nas›l bir gele-
cek bekliyor?
Bilim insanlar›n›n tespitlerine göre,
1980’den itibaren dünyan›n kendini ye-
nileme kapasitesini aflm›fl bulunuyoruz.
Biz de do¤an›n bir parças› oldu¤umuza
göre kendimize zarar veriyoruz demek-
tir. fiu anda dünya kendini yenileme ka-
pasitesini aflt›¤› için intihar ediyor. Kü-
resel iklim de¤iflikli¤i esas›nda bir so-
nuç; biz insanlar›n ekonomik sistemi-
mizi dünyan›n kendini yenileme kapa-
sitesine göre ayarlamay›fl›n›n bir sonu-

cu. Sera gazlar›n› atmosfere sal›yoruz,
böylece dünyan›n ortalama s›cakl›¤› da
art›yor. Bitkiler, güneflten ald›klar› ener-
ji, sudan ald›klar› mineraller ve atmos-
ferden ald›klar› karbondioksitle birlikte
bünyelerinde organik maddeleri topla-
m›fllar, sonra öldüklerinde bunlar top-
ra¤›n alt›nda birikmifl. Okyanuslarda
ayn› fley planktonlar›n bafl›na gelmifl.
Onlar katmanlar›n alt›nda kalm›fllar ve
fosil yak›tlar oluflmufl. Fosil yak›tlar ve
topra¤a verilen zararlara ek olarak,
a¤açlar› kesti¤imiz, ormanlar› yakt›¤›-
m›z zaman, yerine de yenisi gelmedi-
¤inde düzen bozuluyor.

K

“DO⁄AYI KORUMA SIRASI 
fi‹MD‹ DEVLETTE”

TEMA VAKFI GENEL MÜDÜRÜ DR. UYGAR ÖZESM‹:

TEMA Vakf› Genel Müdürü 
Dr. Uygar Özesmi’ye göre yavafl yavafl intihar

eden dünyam›z›n önemli sorunlar›ndan biri de
enerji verimlili¤idir. Bu konuda Koç

Holding’in baflta yenilenebilir enerji olmak
üzere yapabilece¤i daha pek çok çal›flma var.
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Kuzey Çin’deki yeralt› suyu seviyelerin-
den Kuzey Atlantik’teki bal›k tarlalar›na
kadar bütün yenilenebilir kaynaklar
tehlike alt›nda. Her noktada inan›lmaz
bir kirlenme söz konusu. Sizce geri dö-
nüfl mümkün mü?
Hiçbir zaman umutsuzlu¤a kap›lmamak,
pes etmemek, dünyan›n sonu geldi diye
düflünüp durmamak gerekiyor. Dünyan›n
sonu gelmeden bunu söyleyemeyiz. Bunla-
r› yapan insanlar. O zaman yapt›klar›n› te-
mizlemeleri laz›m. Yeter ki buna gerekli
olan kaynak, beyin ve insan gücü, zaman
ayr›ls›n. Ama bunlar›n geri dönüflü olma-
yan noktaya varmadan yap›lmas› gereki-
yor. De¤iflim süreci bafllad›, önemli olan da
bu. Do¤ayla dost bir toplum yaratabiliriz.

Bu dönüflümün en bafl›nda Türkiye’nin
Kyoto Sözleflmesi’ne imza atmas› gerek-
miyor muydu? Dünyada bu protokolü
imzalamayan birkaç ülkeden biriyiz...
Zaten Türkiye’nin Kyoto Sözleflmesi’ni
flimdiye kadar imzalamad›¤› hata. Bizim
sadece Kyoto’yu de¤il daha ilerisini de dü-
flünmemiz gerekiyor. 2012’de Kyoto süre-
ci bitiyor ve Post-Kyoto süreci bafll›yor.
Türkiye’nin bu sürece haz›rl›k yapmas› ge-
rek. Amerika da imzalamasa bile yo¤un bir
flekilde bunun haz›rl›¤›n› yap›yor, yenile-
nebilir enerji verimlili¤ini, enerji politika-
lar›n› hayata geçiriyor. Türkiye’nin Kyo-
to’yu imzalamay›fl›n›n ard›nda ne gibi po-
litik etkenler var bilemem ama bunun öte-
sinde böyle bir imza atmak zorunda oldu-
¤unun da fark›nda de¤il.

TEMA Vakf›’n›n bafllatt›¤› “Suyunu Bo-
fla Harcama” kampanyas›ndan ne gibi
sonuçlar elde edildi? ‹nsanlarda yeterli
ölçüde fark›ndal›k yaratabildi¤inizi dü-
flünüyor musunuz?
‹SK‹’nin hesaplar›na göre TEMA Vakf›’n›n
bu kampanyas›yla 18 milyon metreküp su
kurtuldu. Bu de¤er, Elmal› Baraj›’nda tutu-
lan sudan daha fazlas›n› ifade ediyor. Yani
vatandafl üzerine düfleni yapt›. TEMA Vak-
f›, Türkiye’nin bir su krizine do¤ru gitti¤i-
ni görmeye bafllad›. Zaten biz küresel ik-

lim de¤iflikli¤ini de bu konu gündeme gel-
meden önce, 1990’lar›n ortas›ndan bu ya-
na söylüyorduk. “Türkiye çöl olmas›n” bu
çaban›n söylemlerinden biriydi. Küresel
iklim de¤iflikli¤i söylemi bugünlerde çok
gündemde, çünkü kurakl›k ciddi bir flekil-
de gözle görülür hale geldi. Ama küresel
iklim de¤iflikli¤i gibi olaylar insan hayat›na
göre yavafl ilerler, ancak jeolojik ve ekosis-
tem temelinde çok h›zl› bir ilerleme göste-
rir. TEMA Vakf› olarak bu y›l iflin kötüye
vard›¤›n› gördü¤ümüz için “Suyunu Bofla
Harcama” kampanyas›n› bafllatt›k. Bu
kampanyayla insanlara çok basit olarak
yapabilecekleri fleyleri söyledik. Hiç kimse
görmedim ki suyunu bofla harcama kam-
panyas› konusunda bilgisi olmas›n. Halk
sorumlulu¤unu bildi, flimdi politikac›lar›n
harekete geçmesi gerekiyor. Ankara’da fle-
bekeden su kay›plar› yüzde 58 oran›nda,
yani barajdan çeflmeye gelene kadar suyun
10’da alt›s› toprak taraf›ndan emilip gidi-
yor. ‹stanbul’da durum Ankara’dan daha
iyi olsa da yine de yüzde 30’luk kaçak var.
Avrupa’da bu oran sadece yüzde 10!

Türkiye’de yang›nlar sonucu pek çok ye-
flil alan yok oldu. TEMA Vakf›, a¤açlan-
d›rma çal›flmalar› kapsam›nda flimdiye
kadar ne kadarl›k alan› ormana dönüfltür-
dü? Bu kapsamda yeni hedefleriniz neler?
Küresel iklim de¤iflikli¤iyle birlikte orman
yang›nlar›n›n da frekans› s›klaflacak. Çün-
kü toprak ne kadar az nemliyse, ormanda
ne kadar az su varsa onun tutuflma riski de
o kadar yüksek oluyor. Bunun haritas›na
bakt›¤›m›zda, yanma riski olan ormanlarla
küresel iklim de¤iflikli¤inin en çok kurak-
l›k olarak etkileyece¤i alanlar örtüflüyor.

Orman Bakanl›¤›’n›n bunun için çok ciddi
flekilde stratejik eylem planlar› yapmas› la-
z›m. Ancak bu flekilde yerel olarak yang›n-
la mücadeleye haz›rl›kl› olunabilir. Nas›l
biz su tüketimine karfl› biliçlendirme çal›fl-
mas› yapt›ysak bakanl›k da halk› orman
yang›nlar›na karfl› bilinçlendirmeli. Art›k
kriz yönetiminden risk yönetimine geçme-
miz gerekiyor.

Orman Bakanl›¤› iflbirli¤iyle 1998 y›l›n-
dan bu yana sürdürdü¤ünüz “Mefle Pro-
jesi”nde gelinen aflama nedir? 
fiu ana dek 70 civar›nda a¤açland›rma
kampanyas› yapt›k. Bunun sonucunda 
4 bin 825 hektar alanda 4.7 milyon fidan
toprakla bulufltu. TEMA Vakf›’n›n çal›fl-
malar›n›n çok önemli bir orman alan›
oluflturdu¤unu söyleyebilirim. Vak›f,
Türkiye’nin eski yeflilli¤ine ve do¤al bitki
örtüsüne kavuflabilmesi için böyle bir
kampanya bafllatt› ve bu çal›flma h›zl› bir
flekilde ilerliyor.

Bütün bu konularda Koç Holding’in ça-
l›flmalar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Koç Holding zaten kuruluflumuzdan beri
bizimle yak›n iliflki içerisinde ve bizi her
zaman destekledi. Bu aç›dan sosyal sorum-
lulu¤unu fevkalade yerine getiren bir ku-
rum. Say›n Ali Y. Koç da vakf›m›z›n yöne-
tim kurulunda yer al›yor. Al›nan kararlarda
kendsinin çok büyük katk›lar› var. Bunun
d›fl›nda Koç Holding, bize önemli anlamda
maddi destek veren kurumlardan biri.
Ama biz Koç Holding’ten çok daha fazlas›-
n› bekliyoruz. Özellikle enerji verimlili¤i
aç›s›ndan yenilenebilir enerji konusunda
Koç Holding’in çal›flmalar› olmal›.

ODTÜ Jeoloji Mühendisli¤i’nden mezun oldu. Ayn› üniversitede hidrojeoloji, ABD Ohio State
Üniversitesi’nde de Fulbright burslusu olarak Çevre Bilimleri konusunda master yapt›. Daha sonra,
MacArthur bursunu alarak ABD Minnesota Üniversitesi’nde Koruma Biyolojisi, Kalk›nma ve Sosyal
De¤iflim konular›nda doktora yapt›. 2000’de Türkiye’ye dönerek Erciyes Üniversitesi Çevre
Mühendisli¤i bölümünü kurdu. 2004’te BM Kalk›nma Program›’nda görev almak üzere New York’a
yerleflti. 15 May›s 2006 tarihinden bu yana TEMA Vakf› Genel Müdürü olarak görev yap›yor.

Dr. Uygar Özesmi kimdir?

“Ankara’da flebekeden su kay›plar›
yüzde 58 oran›nda. ‹stanbul’da durum

Ankara’dan daha iyi olsa da yine de
yüzde 30’luk kaçak var. Avrupa’da bu

oran sadece yüzde 10!”
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öylefli için ziyarete gitti¤imizde
Hüseyin Duru’yu yo¤un bir tele-
fon trafi¤i içinde bulduk ama ko-
nu sigortac›l›k de¤ildi. Duru, aka-
demisyenler, mimarlar ve sanatç›-

lardan oluflan bir gruba Kemaliye’yi tan›tt›klar›
organizasyonun çal›flmalar›yla ilgili görüflmeler
yap›yordu. Sonra sohbetimize bafllad›k. Duru
1986 y›l›ndan bu yana sürdürdü¤ü iflini, sigorta-
c›l›¤›n sektördeki yerini anlatt›. Sigortac›l›ktaki
rekabetin olmas› gerekti¤i gibi görmeyen Duru,
iflte bu nedenle meslekteki 21 y›l›n› kurumsallafl-
m›fl bir flirket ile, Koç Allianz ile geçirmifl. Du-
ru’ya, 1952’de Erzincan’›n Kemaliye ilçesinde
bafllay›p ‹stanbul’a uzanan öyküsünü sorduk...

Yolunuz Kemaliye’den ‹stanbul’a nas›l düfltü?
1952’de Kemaliye Apça¤a Köyü’nde do¤dum.
‹lkokulu Kemaliye’de, ortaokulu Malatya’da,
teyzemin yan›nda bitirdim. Lisede, art›k ‹stan-
bul’dayd›m ve okulu burada tamamlad›m. Gur-
bet bizim al›n yaz›m›z. 

Neden Kemaliye ile ‹stanbul aras›nda bir Ma-
latya molas› verdiniz?
Asl›nda gözümüz hep ‹stanbul’dad›r. Ama büyük
flehre kolay uyum sa¤layal›m diye hep kademeli
gideriz. Ama hep hedefte olan ‹stanbul’a geldikten
sonra da Kemaliye ile ba¤lar›m› koparmad›m. Bir
yanda lisede okurken, bir yandan da Kemaliye ‹l
Folklor Turizm Derne¤i’nde halkoyunlar›na bafl-

irlikte baflarmakb

“Baflka markay›
hiç düflünmedim”

KOÇ ALLIANZ ACENTES‹ DURU S‹GORTA’NIN SAH‹B‹ HÜSEY‹N DURU:

S

“Koç Allianz hep istikrarl› ve sa¤lam. Prensiplerinden, standartlar›ndan
asla taviz vermez. Birlikte çal›flt›¤› kurum ve kiflilerde de ba¤l›l›k arar.

Siz de hiç tedirgin olmazs›n›z, çünkü bilirsiniz ki arkan›zda 
güçlü bir kurum var”
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lad›m. fiimdi de ‹stanbul Kemaliye (E¤in)
Folklor Turizm Derne¤i Baflkan›’y›m. Yö-
renin mimari özelliklerini ve do¤al güzel-
liklerini tan›tmak üzere kurulan Kemaliye
Kültür ve Kalk›nma Vakf›’n›n kurucular›
aras›nday›m, dört y›l da genel sekreterli-
¤ini yapt›m. Erzincan ‹fladamlar› Derne-
¤i’nde iki dönem ikinci baflkand›m. Er-
zincan Kültür E¤itim Vakf›’n›n kurucula-
r›ndan›m ve halen yönetim kurulunda-
y›m. Bu vak›f, Türkiye genelindeki 1200
Erzincanl› ö¤renciye burs verdi. Ö¤renci
yurdu da yap›yoruz. 

Bu çal›flmalarda Kemaliye için neler
yap›yorsunuz?
Kemaliye, Tarihi Kentler Birli¤i üyesidir.
Zengin bir geçmifli vard›r, korumaya ça-
l›fl›yoruz. Turizm Derne¤imiz “Kemaliye
Uygarl›klar›n›n Araflt›r›lmas› ve Yaflat›l-
mas›” ad› alt›nda, 20 kiflilik bir grubu il-
çeye götürdü. Çok memnun döndüler.
Bu geziye kat›lan Güzel Sanatlar Akade-
misi’nden bir sosyolog, May›s ay›nda
okulunda, Kemaliye’nin sosyal yap›s›yla
ilgili iki y›ll›k bir araflt›rma bafllatacak.
Bu araflt›rmay› kitaplaflt›rmay› düflünü-
yoruz. Süren bir çal›flma da, ilçede bulu-
nan kaya resimleriyle ilgili. Erzurum
Üniversitesi hocalar›, Mo¤olistan’daki
milattan önce 3000-4000 y›llar›ndan
kalma eserlere benzeflen bu yaz›lar üze-
rinde çal›fl›yor. Biz de hem çal›flma hem
de gereken maddi deste¤i sa¤layaca¤›z. 

Peki sigortac›l›¤a nas›l bafllad›n›z,
Koç Allianz ile nas›l bulufltunuz?
Koç Allianz için tamamiyle “iyi bir tesa-
düf” diyebilirim. Liseden sonra ifl ar›yor-
dum. Day›m›n dükkân›n›n karfl›s›nda
bir fiark Sigorta acentesi vard›. 1979’da
oraya tahsilat eleman› olarak girdim. Bir
iki sene burada çal›flt›ktan sonra baflka
bir acentaya geçtim. 1986’da kendi
acentemi açt›m. fiark Sigorta, Koç Alli-
anz oldu. Baflka markalar›n acentelikleri-
ni almay› hiç düflünmedim. 
Bu ifle bafllad›¤›mdan beri Koç Allianz’›n
istikrarl› ve sa¤lam bir yap›s› oldu¤unu
görüyorum. Prensiplerinden ve standart-
lar›ndan asla taviz vermez, birlikte çal›fl-
t›¤› kurum ve kiflilerde de ba¤l›l›k arar.
Mesela, belli bir poliçe dizayn› vard›r ve
onun d›fl›na ç›kamazs›n. Ödemede çek-
senet kabul etmezler ve gününü geçirir-
sen takip ederler ama buna karfl›l›k her-
hangi bir hasar durumunda da sizi hiç
üzmezler. Acentemde uzun y›llar yang›n
hasar› olmazd›, bu y›l üç büyük yang›n

hasar› yafland›. Do¤rusu hiç tedirgin ol-
mad›m, çünkü biliyorum ki arkamda
güçlü bir kurum var.

Çekirdekten bir sigortac› olarak, 21
y›l›n›z› geçirdi¤iniz bu sektörü o gün-
den bu güne de¤erlendirir misiniz?
O zamanlar fazla fiyat rekabeti yoktu.
fiimdi sektörde “amaca ulaflmak için her-
fleyi mübah gören” bir anlay›fl ve bu an-
lay›fl›n sonucu olarakta vahfli bir rekabet
var. Sektördeki sigorta flirketlerinin sa¤-
lam bir fiyat politikas› olmas› laz›m ki
acenteler de buna riayet etsin. Daha ucu-
zunu veririm anlay›fl›, sigortac›l›¤›n önü-
nü t›k›yor. Bu da acentelerin pazarlama-
c› çal›flt›rmas›ndan kaynaklan›yor.

Aksakl›klar›n giderilmesinde sigorta-
c›lara düflen görev nedir?
Bana göre sigortac›l›¤›n baz› temel kural-
lar› var ve onlardan flaflmamak gerek.
Önce dürüst olacaks›n›z sonra da satt›¤›-
n›z poliçeyi çok iyi bileceksiniz. Müflteri
sigorta konusunda bilinçli ve bilgili de-
¤il. Örne¤in bana “Arabama kasko yapt›-
rabilir miyim?” diye soranlar var. Ço¤u
kifli hayat sigortas›n›n anlam›n› bilmi-
yor, zorunlu trafik sigortas›n›n ne ifle ya-
rad›¤›ndan bihaber. Müflteri böyle olun-
ca, sigortac›n›n onu yönlendirmesi için
donan›ml› olmas› önem kazan›yor. Di¤er
yandan elbette ki çok bilinçli müflteriler-
le de karfl›lafl›yoruz tabii. 

Bu tablo sigortac›l›k sektörünün geli-
flimini nas›l etkiliyor?

Sigortac›lar zaman›nda dürüst poliçe sat-
mad›¤› için sektör yerinde say›yor. Tür-
kiye’de çok büyük bir pasta var. Biz bu
pastan›n belli bir bölümünde birbirimiz-
le rekabet halindeyiz. Ayn› payda dönüp
duruyor, bir y›l birimiz, öteki y›l di¤eri-
miz pay› kap›yoruz. Yani pastay› büyüte-
miyoruz. Ülkemizdeki sigorta flirketleri-
ne bak›n, en fazla yüzde 10-15 büyüme
gösterirler. Halbuki Türkiye’de hem em-
tia hem hayat sigortalar› aç›s›ndan çok
ciddi bir potansiyel var. Sigortac›l›kta
flimdiye kadar yap›lanlar Türkiye gene-
linde yap›labileceklerin ancak yüzde 15’i
düzeyinde.

Peki güçlü bir rekabet ortam›nda ko-
flullar bu derece çetinken siz nas›l bü-
yüdünüz?
‹stikrarl› bir yap›m›z var. Bafllang›çta
yüzde 80-90 büyüyorduk. Ancak flimdi
öyle de¤il. Geçen y›l flirket olarak yüzde
20 büyümüflüz ancak ben yüzde 35’in
alt›ndaki büyümede “Para kazanm›yo-
rum” diyorum. Çünkü masraflar›m da
art›yor. Daha çok kazanmal›y›m ki çal›-
flanlar›mla daha çok paylaflabileyim,
topluma daha çok katk›da bulunabile-
yim; vakf›ma, köyüme daha çok harca-
yabileyim. 

2007 nas›l geçiyor, 2008’den beklenti-
leriniz neler?
Son üç y›ld›r sektörde olumlu bir tablo
görmüyorum. ‹fl hacmimin ve ciromun
önceki y›llara göre artm›fl olmas› mem-
nun oldu¤umu göstermez. Bu y›l genel
ve cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinden son-
ra bir canlanma bekledik ama olmad›.
Gidiflat iyi deniyor ama ben öyle görmü-
yorum. Orta kesim ve esnaf›n durumu
parlak de¤il. Benle birlikte sigorta yap-
t›rmaya bafllayan müflterilerim var, 20
y›ld›r çekleri hiç geri dönmemifl, bu y›l
geri dönmeye bafllad›. Bu yüzden 2008
için de umutlu olam›yorum. 

Bana göre sigortac›l›¤›n baz› temel kurallar› var
ve onlardan flaflmamak gerek. Önce dürüst 

olacaks›n›z sonra da satt›¤›n›z poliçeyi çok iyi 
bileceksiniz. Müflterinin sigorta konusunda 

bilinçlendirilmesi gerekiyor
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fianghay’dan 
madalyalarla döndüler

M‹GROS DESTEK VERD‹

Migros ve P&G’nin verdi¤i destekle fianghay’da düzenlenen 
“12. Uluslararas› Özel Olimpiyatlar 2007 Dünya Yaz Oyunlar›”na 

kat›lan Türkiye Özel Sporcular Derne¤i’nin kafilesi 
55 madalyayla yurda döndü

por vizyons
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erakende sektörünün
devi Migros’un, Proc-
ter&Gamble (P&G) ifl-
birli¤iyle zihinsel engelli
sporcular›n yetiflmesine

katk› sa¤lamak amac›yla bafllatt›¤›
“Özel Olimpiyatlar’a 500 Sporcu Daha”
kampanyas› dahilinde yetifltirilen spor-
cular fianghay’da düzenlenen oyunlar-
dan büyük baflar›larla döndüler. 
Kampanyaya toplam 3.5 milyonun üze-
rinde tüketici destek verdi. Bu çerçeve-
de, Migros ma¤azalar›ndan P&G ürün-
leri sat›n alan duyarl› tüketiciler, top-
lam 2 bin zihinsel engelli sporcunun
yetiflmesine katk› sa¤lam›fl oldular.
Türkiye Özel Sporcular Derne¤i’nin 62
kifliden oluflan kafilesi, fianghay’da dü-
zenlenen “12. Uluslararas› Özel Olim-
piyatlar 2007 Dünya Yaz Oyunlar›”na
atletizm, yüzme, masa tenisi, jimnastik,
bowling, futbol, basketbol ve voleybol
olmak üzere sekiz branflta kat›ld›. fiang-
hay’da 3 Ekim’de bafllayan oyunlar›n
haz›rl›¤›na May›s ay›nda start veren ka-
filenin oyuncular›, “Türkiye Zihinsel
Engelliler Spor Federasyonu”nun resmi
faaliyet program› dahilinde düzenlenen
yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki kar-
fl›laflmalar sonucunda  belirlendi.
Türkiye Zihinsel Engelliler Spor Fede-
rasyonu’nun önderli¤i ve Türkiye Özel
Sporcular Derne¤i’nin deste¤iyle 62
sporcunun yan› s›ra 15 antrenör, bir
kafile baflkan› ve bir kafile baflkan yar-
d›mc›s› olmak üzere toplam 79 kiflilik
bir ekip “Özel Olimpiyatlar 2007 Dün-
ya Yaz Oyunlar›”na kat›ld›. 

Sporcular›n baflar›s› büyük... 
Sporcular olimpiyatlarda 15 alt›n, 22
gümüfl ve 18 bronz olmak üzere toplam
55 madalya kazand›lar. Ayn› zamanda
13-18 May›s tarihleri aras›nda Özbekis-
tan’›n Buhara flehrinde yap›lan “Özel
Olimpiyatlar Özbekistan Ulusal Yaz
Oyunlar›”na atletizm dal›nda kat›lan
Türkiye Özel Sporcular Derne¤i spor-
cular›, Türkiye’ye dokuz madalyayla
döndüler. 
Yine 30 May›s-3 Haziran tarihleri ara-
s›nda Türkiye Özel Sporcular Derne¤i,
‹stanbul’da “Uluslararas› Özel Olimpi-
yatlar Avrupa-Avrasya Bölgesel Spor
Konferans›”na ev sahipli¤i yapt›. 
“Siz olmadan bir eksik, deste¤inizle bir
fazlay›z” slogan›yla yola ç›kan kampan-
ya ile desteklenen zihinsel engelli spor-

culardan 10’u ayn› zamanda 7-10 Hazi-
ran tarihleri aras›nda Finlandiya’n›n
Helsinki kentinde düzenlenen ve 16 ül-
keden tak›mlar›n kat›ld›¤› “Avrupa Fut-
bol Turnuvas›”nda da yar›flarak ikinci
oldular.
Özel Olimpiyatlar bugün 165 ülkedeki

205 program, 2.5 milyon zihinsel en-
gelli sporcu, 250 bin antrenör, 3 mil-
yondan fazla aile ferdi, 1 milyonun üze-
rinde gönüllü çal›flan ve milyonlarca se-
yirciyle dünyan›n en büyük spor orga-
nizasyonu ve sivil toplum örgütü olarak
ön plana ç›k›yor.

P

Türkiye Özel Sporcular Derne¤i’nin kafilesinin
“12. Uluslararas› Özel Olimpiyatlar 2007 Dünya
Yaz Oyunlar›”nda elde etti¤i baflar›ya yönelik
görüfllerini ald›¤›m›z Türkiye Özel Sporcular Der-
ne¤i Baflkan› Necmettin Ayd›n, derne¤in 1983
y›l›nda ilk ad›mlar›n› att›¤›ndan bu yana ba¤›fl ve
desteklerle ayakta durdu¤unu vurguluyor. Türkiye
Zihinsel Engelliler Federasyonu ile sürekli iflbirli¤i içinde olduklar›n›, Migros ve
P&G’nin yan› s›ra devletin de oyunlar için deste¤ini esirgemedi¤ini belirten Necmet-
tin Ayd›n özellikle kurumlar›n ve kiflilerin deste¤inin bu tür organizasyonlar için ha-
yati bir öneme sahip oldu¤unu alt›n› çiziyor. Necmettin Ayd›n’›n görüflleri flöyle:

“Migros ve P&G’ye teflekkürler”
“Türkiye’de 2 milyondan fazla zihinsel engelli çocu¤umuz oldu¤unu biliyoruz. Bu
çocuklar› spor yoluyla topluma kazand›rmak derne¤imizin as›l amac›n› oluflturuyor.
Bu aç›dan, çocuklara ve ailelere ulaflmak, onlar› spora teflvik etmek çok ciddi ve bü-
yük olanaklar gerektiriyor. Buradan hareketle sadece uluslararas› oyunlara kat›lmak
aç›s›ndan de¤il, hedeflerimize ulaflmak için kurumlara ve kiflilere ihtiyac›m›z oldu-
¤u çok aç›k. Migros ve P&G de bizi destekleyen önemli kurumlardan. Kendileriyle
iflbirli¤imiz 2003 y›l›nda Migros ve P&G’nin son derece geliflmifl kurumsal sorumlu-
luk bilinci sonucunda bizlere ‘Özel Olimpiyatlar’a 500 Sporcu Daha’ isimli projeyi
teklif etmesiyle bafllad›. Bu proje kapsam›nda her iki kurum son dört y›ld›r derne¤i-
mizin 500 yeni ‘özel’ çocu¤a ulaflmas›na ve spor imkân› sa¤lamas›na destek olu-
yor. Her iki kurumun deste¤ini de çok de¤erli buluyoruz ve bize sa¤lad›klar› imkân-
lardan dolay› teflekkür ediyoruz.”

“Kurumlar›n ve gönüllülerin katk›s›n› bekliyoruz”
“Derne¤in halen 15 binden fazla sporcusu var. Amac›m›z ülkemizdeki zihinsel en-
gelli çocuklar›m›z›n tamam›na ulaflmak. Bu yüzde yüz elbette mümkün de¤il ancak,
biz her geçen y›l say›m›z› katlamak istiyoruz. Bu aç›dan kurumlara ve gönüllü ola-
rak çal›flacak yard›mseverlere çok ihtiyac›m›z var. Beklentimiz ise Migros ve P&G
gibi kurumlar›n yan›na yeni kurumlar ekleyerek, faaliyetlerimizi tüm Türkiye geneli-
ne yayabilmek. Daha fazla e¤itmek, e¤itebilmek. Daha fazla antrenör yetifltirebil-
mek, daha fazla aileye ulaflabilmek, uluslararas› deneyimleri art›rabilmek, yurdu-
muzda uluslararas› organizasyonlar yapabilmek için herkese ihtiyac›m›z var.”

“Çocuklar›m›z ad›na büyük mutluluk duyuyoruz”
“Zihinsel engelli çocuklar›m›z› yak›n çevrelerinin dar s›n›rlar›ndan ç›kar›p yaflam›n
ak›fl› içine çekmek, onlara toplumda kabul ve sayg› gören üretken bireyler olabilme
f›rsat› vermek bizlere tarifi olmayan bir mutluluk yaflat›yor, onlarla birlikte bizler de
hayata ba¤lan›yoruz.”

Türkiye Özel Sporcular Derne¤i Baflkan› Necmettin Ayd›n:

“Desteklerle ayaktay›z”
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amdan afla¤›lara bir
flehir hatlar› vapuru-
na zum yap›yor göz-
lerim… fiimdilerde
‹stanbul’daki genel

adlar› “Deniz Otobüsleri” olsa da,
onlar her fleye ra¤men bizim flehir
hatlar› vapurlar›m›z. Hatlar›n da
ötesinde adeta “fiehir Hayatlar›”…
O vapurlar ki, epeyce h›zl› olsa da o
çirkin görünümlü deniz otobüsleri-
nin aras›ndan birer ku¤u gibi süzül-
meyi inatla sürdürüyorlar. Onlar ‹s-
tanbul’un geçmiflten bugüne kalan,
pek de de¤erlendiremedi¤i son gü-
zelliklerinden biri. ‹stanbul denen
ac›mas›z tüketicinin soluk hava de-
posu adeta bu vapurlar. Psikiyatris-
te gitme adeti bulunmayan bir top-
lumun bir nevi yüzen psikiyatri kli-
ni¤i. 20-25 dakikal›k bir yolculuk
deniz köpü¤ü gibi al›r gider derdi-
s›k›nt›y›. Benim flim-
dilerde dam üstünde
süren yaflam›mda da
özel bir yeri vard›r
bu vapurlar›n. Nice
s›k›nt›lar›m da¤›lm›fl-
t›r o vapurlarda, nice
dertlerim bir mart›
gibi uçup gitmifltir
25 dakikal›¤›na da
olsa…
‹flte o vapurlardan bi-
rinde flimdi dam üs-
tünden denize zum-
lanm›fl gözlerim. Ge-
ne tepeleme dolu bir
vapur manzaras›. Sa-
bah›n erken saatleri.
Yolculardan kimi uy-
kulu gözlerle gazete-
sine bak›yor, kimisi
yatakta yar›m b›rak-
t›¤› uykusuna fleker-
leme usulü devam
ediyor. Baflörtüsünü
düzeltip, onu daha
da s›kan dilenci bir
kad›n her vapurda
yapt›¤› gibi, belli ki
az sonra sahne alma-
ya haz›rlan›yor. Va-

purun sahanl›¤›ndan yavafl yavafl üst ka-
ta ç›k›p, etraf›n› flöyle bir süzdükten son-
ra elindeki torbadan bir kaç tane negatif
film ç›kar›p konuflmas›na bafll›yor: 
“Gaadeflleeee... Sizi flincik bi saniye ira-
hats›z etceeem... Öz-Gubarak turizmle
ayilecek memleketimize giderkene fie-
binkarahisar-fiavflat karayolundaaa... Bi
kaza geçirivedüüük... Gocam Ismay›l’›n
serçe parma¤› incinivedüüü... Aha iflte
bu filmler onun filmleri, inanmayan din
kardeflimiz varsa ça¤›rs›n gösteriverem.
Bu ac› kaza sonras›nda ben ve onyedi ço-
cu¤um aha öylece ortada kal›vedüüük...
Gocam Ismay›la gelinceee flu an iflsiz...”
Bu sözlere daha fazla dayanamayan bir
yolcu tüm cesaretini toplay›p yüksek
sesle söze giriyor: “Han››››m han››››m...
Dünkü 8.45 vapurunda yapt›¤›n konufl-
mada ‘Kocam Hamdi” demifltin, üstelik
kaza baflka karayolunda olmufltu. Sabah
sabah bizi mi kand›r›yorsun geneee?”

Bu sözlere çok bozuldu¤u yüzünden he-
men anlafl›lan dilenci kad›n h›nc›n›
baflörtüsünden al›p onu daha da s›kt›k-
tan sonra, kendisine ç›k›flan adam›n ya-
n›na gelip hemen yan›t veriyor:
“O benim 8.45 konuflmamd› abey... Bu
vapur 9.15 vapuru... Biz dilenciler ola-
rak yarat›c› olmak ve gendümüzü yenile-
mek zorunday›k. E¤er zahmet edip de bi
kere de 18.45 vapuruna binmifl olsayd›-
n›z, o vapurda yapt›¤›m konuflmada ko-
cam›n isminin Üzeyir oldu¤unu... Ço-
cuk say›m›n 19 oldu¤unu... Geçirdi¤i-
miz kazan›n Azdavay-Boyabat yolunda
karayolunda oldu¤unu duyacakt›n›z...
Siz bizi ne san›yonuz  abey... Bizim bu
gonuflmalar›m›z de¤erli metin yazarlar›
taraf›ndan yaz›lmakta... E¤er ben her go-
nuflmada ayn› fleyleri söylersem beni
kim dinler?.. Hem ayr›ca ba¤l› oldu¤um
reklam acans› da bööle uygun görüyoo-
o... Eveeeeeet... Ne diyoduk... Allah ve-

renden de raz› ossuuuuuuu-
un, verenden deeeeeee!..”
Dam üstünden vapura zum-
lanm›fl gözlerim yeniden da-
ma dönüyor. fiehir hatlar›
vapurundaki dilenci has›lat›
do¤rultmay› baflar›yor her
sabah oldu¤u gibi. Bu tür hi-
kayeleri ve yalan dinlemeyi
pek seven insanlar›m›z elle-
rini ceplerine at›p belki de
son bozukluklar›n› veriyor-
lar gene… 
Sonra ç›mac› halat› f›rlat›yor
ve bir vapur daha iskeleye
yanafl›yor. Bir kand›rmaca
flimdilik bitiyor. S›radaki ye-
ni kand›rmaca seferi için ha-
z›rl›k yap›yor dilenci kad›n›-
m›z. Yeni seferde bu kez ço-
cuklar da girecek devreye.
A¤lay›p, s›zlayan çocuklarla
belli ki daha da artacak bu
kez has›lat.   
Görünen o ki, baflka hayatla-
r›n can simidi oldu¤umuz
sürece, sürüp gidecek flehr-i
‹stanbul’da, s›rt›m›zdaki ha-
latlara duygu sömürüsüyle
ba¤lanm›fl has›lat› pek bol
bu hayatlar…

D
fiehir hayatlar› vapuru!






